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رســیدن  قتــل  بــه  خبــر  گذشــت  کــه  هفتــه ای  در 
نــام »ســتایش« در خیرآبــاد  بــه  6 ســاله  دختــری 
نــدوه فــرو بــرد. پــدر  ورامیــن دو ملــت را در بهــت و ا
ــت  ــران اس ــر در ای ــان حاض ــاع افغ تب ــه از ا ــتایش ک س
 22 یکشــنبه  روز   13 ســاعت  ســتایش،   « می گویــد: 
ــازه ســر کوچــه  ــه مغ ــد بســتنی ب ــرای خری ــن ب فروردی
ــده  ــر مان ــا ده مت ــتنی، تنه ــد بس ــس از خری ــی رود. پ م
بــه منــزل، مهاجــم ســتایش را دزیــده و بــه خانــه 

می بــرد.« خــود 
مــادر ســتایش پــس از گذشــت نزدیــک بــه نیــم 
تلفــن  مقتــول  پــدر  بــه  و  شــده  نگــران  ســاعت، 
کار،  از  برگشــتن  از  پــس  ســتایش  پــدر  می زنــد، 
روز جســتجو  دو  از  پــس  و  بــه جســتجو می پــردازد 
ــودک  ــل ک ــی، از قت ــا آگاه ــاط ب ــار ارتب ــن ب و چندی
ــه  ــاله ک 17 س ــل  ــا قات ــردد. گوی ــر می گ ــا خب ــود ب خ
ــت  ــس از اذی ــت پ ــوده اس ــی ب ــتایش قریش ــایه س همس
ــل او  ــه قت ــدام ب ــو اق ــا چاق ــاله، ب 6 س ــودک  و آزار ک
ــد از  ــی جس ــرای جابه جای ــد ب ــپس روز بع ــد و س می کن
ــن  ــه همی ــد ک ــک می خواه ــود کم ــی خ ــت صمیم دوس
ــود  ــه ناب ــدام ب ــن اق ــتگیری وی در حی ــث دس ــر باع ام
می شــود.  اســید  در  دختــر  بی جــان  جســم  کــردن 
ــری دارد  ــه آهنگ ــل ک ــبه مح ــی از کس ــید« یک »جمش
ــا  ــواده آنه ــن خان ــت: »م ــن گف ــگار خبرآنالی ــه خبرن ب
را می شناســم . اصــاًل ایــن خانــواده جــوری نیســتند 
کــه فکــر کنیــد بچه شــان دســت بــه چنیــن کاری 
ــه  ــردی ک ــتند.« م ــی هس ــواده محترم ــی خان ــد، خیل بزن
ــاط  ــاد، بس ــی خیرآب ــان اصل ــر روز در خیاب ــًا ه تقریب
خانــواده  »مــن  داشــت:  ابــراز  هــم  می کنــد  پهــن 
مــادر ایــن پســر را هــم می شناســم. همــه متدیــن 
ــوب  ــردی آرام و خ ــم ف ــدرش ه ــتند. پ ــی هس و مذهب
ــن کاری  ــه چنی ــد ک ــاور نمی کن ــس ب ــچ ک ــت. هی اس

ــد.« ــرده باش ک
ــک  ــد ی ــن فرزن ــواده و آخری ــر خان ــا پس ــد« تنه »امی
ــد  ــدرش کارمن ــود. پ ــوب می ش ــره محس 6 نف ــواده  خان
ــت.  ــه دار اس ــادرش خان ــی و م ــای دولت ــی از نهاده یک
ــم در  ــد ه ن ــد در آن درس می خوا ــه امی ــه ای ک مدرس
10 دقیقــه  ــا فاصلــه نزدیــک بــه  همــان محلــه اســت، ب
پیــاده روی. بــه گفتــه مدیــر مدرســه اش، امیــد در 
ــت. ــته اس ــی نداش ــکل انضباط ــچ مش ــم هی ــه ه مدرس

از  عــده ای  ماجــرا  ایــن  شــدن  رســانه ای  از  بعــد 
ــواده ایــن  ــا خان یــران بــرای همــدردی ب مــردم عزیــز ا
ــور  ــردم کش ــوم و م ــان مظل ــاه، پناهجوی ــودک بی گن ک
ــوگواری و  ــم س ــزاری مراس ــه برگ ــدام ب ــایه، اق همس
ــتان  ــفارت افغانس ــه روی س ــمع در روب ــن کردن ش روش
پلیــس  بــا برخــورد شــدید  نمودنــد کــه متأســفانه 
برخــورد  ایــن  شــدند.  متفــرق  و  گشــته  مواجــه 
چندمــاه  ماجــرای  بــه  را  آدمــی  ذهــن  ناخــودآگاه 
ــت  ــه در نهای ــرد ک ــی ب ــتان م ــفارت عربس ــش س پی
بــا محکوم کــردن ایــن اقــدام توســط همــه فعــاالن 
ــد و  ــه ش ــر مواج ــیخ نم ــواده ش ــی خان ــی و حت سیاس
آن موقــع اعــالم شــد نمی شــود بــا زور بــا مــردم 

برخــورد کــرد؛ بگذریــم...
از  متعــدد  همدردی هــای  ابــراز  وانفســای  در 
از  یکــی  ایــران،  مطــرح  شــخصیت های  ســوی 
خبرگزاری هــای محتــرم، مســئوالن وزارت ارتباطــات 
دوســتان  چگونــه؟  می پرســید  دانســت!  مقصــر  را 
ــئولین  ــه مس ــد ک ن ــتدالل کرده ا ــه اس ــا این گون ــز م عزی
و  انتخاباتــی  مصــارف  به خاطــر  ارتباطــات  وزارت 
ــرام  ــه تلگ ــردم را ب ــت آزاد« دســت م ــه »اینترن به بهان
ــح  ــاًل صحی ــع. کام ــا وق ــع م ــد و فوق ن ــته ا ــاز گذاش ب
ــل از  ــا قب ً ت ــدا ب ــاًل و ا ــریت اص ــخ بش ــت! در تاری اس
ــای  ــن اتوپی ــت و ای ــوده اس ــکلی نب ــت مش ــداع اینترن ب ا
جهانــی به خوبــی و خوشــی بســان بوســتانی می مانــد 
تــا اینکــه بــا پیــروی مــردم از خطــوات اینترنــت، 

ــاد. ــن افت ــاب یمی ــان اصح ــه ج ــش ب آت
بعد. اما  و 

ــون  ــق قان ــد طب ــت بای ــن جنای ــل ای ــع عام ــور قط به ط
ــده از  ــته ش ــودک کش ــه ک ــژه ک ــود به وی ــازات ش مج
مهاجریــن اســت و حقــوق آنهــا بایــد تــام و تمــام 
بــه  اســت  الزم  تحلیل هــا  در  امــا  شــود.  حراســت 
ــد«  ــه »امی ــم. اول آنک ــه کنی ــروری توج ــه ض ــد نکت چن
ــوغ اســت، یعنــی  ــی در آســتانه رشــد و بل خــود نوجوان
.. ــی مختــص ســن . ــات آن ــر هیجان اقدامــش تحــت تأثی
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جهــــالت یا خیــــانت؟!
واکاوی علل و ریشه های موج جدید حمالت دلواپسان به دولت و برجام

دکتر الهه کوالیی در گفتگو با وقایع اتفاقیه:
عوام گرایی ریشه در سطح توسعه دارد.

حسن روحانی:اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود.

نیمه اول اردیبهشت 295 خبرنامه
رییــس جمهــوری گفــت : براســاس قانــون اساســی هــر نماینــده ای کــه از هــر حــوزه انتخابیــه انتخــاب مــی شــود پــس از رای 
آوردن، اعتبارنامــه آن بایــد در مجلــس شــورای اســالمی بررســی شــود و هیــچ نهــاد دیگــری نمــی توانــد در آن مداخلــه کنــد. 
بــه گــزارش »وقایــع اتفاقیــه« بــه نقــل از خبرگــزاری هــا، حجــت اســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی روز پنجشــنبه بــه 
مناســبت نهــم اردیبهشــت روز ملــی شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در جمــع منتخبیــن شــوراها در ســالن اجــالس ســران 
افــزود: مرحلــه دوم انتخابــات در روز دهــم اردیبهشــت مــاه در 65 حــوزه انتخابیــه بــرای انتخــاب 68 نماینــده باقی مانــده برگزار 

خواهــد شــد تــا ایــن لیســت نماینــده دوره دهــم تکمیــل گــردد و آنهایــی کــه هنــوز منتخــب مــردم نیســتند انتخــاب شــوند.

فرنام شکیبافر
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بــا پایــان تعطیــالت نــوروزی، فضــای سیاســی کشــور شــاهد موج 
جدیــدی از هجمه هــا بــه دولــت میانــه رو دکتــر حســن روحانــی و 
به خصــوص توافــق هســته ای بــود. ایــن دور جدیــد از هجمه هــا به 
برجــام بســیار بنیادی تــر و تندتــر از انتقــادات و موضع گیری هــای 
ســال گذشــته جریــان تندرو بــه برجام اســت. اگر ســال گذشــته و 
در هفته هــا و ماه هــای اولیــه پــس از رســیدن ایــران و طرف هــای 
غربــی بــه توافــق هســته ای انتقاداتــی مــوردی را مطــرح می کردند 
لیکــن اکنون کلّیــت و اســاس برجام را مورد تشــکیک و ابهــام قرار 
می دهنــد. ریشــه ایــن مــوج جدیــد از حمــالت بــه برجــام را بایــد 
در انتخابات اســفندماه ســال گذشــته و نتایج حاصل از آن جســت.

شکســت ســنگین در انتخابــات پارلمانــی هفتــم اســفند آن هــم 
علی رغــم آنکــه حجــم گســترده و بی ســابقه ای از داوطلبیــن جریان 
رقیــب آنــان پشــت فیلتــر شــورای نگهبــان مانــده بودنــد به نظــر 
می رســد شــوک بزرگــی را به ایــن جریــان وارد آورده اســت. تصور 
آنــان ایــن بــود کــه پــس از ردصالحیــت کاندیداهــای شــاخص 
ــن  ــویی ای ــت، از س ــی دول ــی حام ــای سیاس ــا و گروه ه جریان ه
طیف هــا دچــار بی ســامانی و ســردرگمی شــده و از ســوی دیگــر 
میــل و رغبــت مــردم و خصوصــاً طبقــه متوســط جدید نیــز برای 
شــرکت در انتخابــات کاهــش جــدی خواهــد یافــت امــا هیچ یک 
ــه ســامان جبهــه حامیــان  ــداد. در عمــل ن از ایــن دو امــر روی ن
دولــت نقصــان یافــت، نــه آتــش امیــد در جامعــه رو به خاموشــی 
نهــاد و ققنوســی از دل خاکســتری کــه شــورای نگهبان آفریــده بود 
پدیــد آمــد، بــال گشــود و باالخــص بیــش از هــر جایــی آســمان 
پایتخــت را درنوردید. بســیاری از منتخبین لیســت های موســوم به 
»امیــد« بــرای بســیاری از مــردم کــه بمانــد، بــرای فعالین سیاســی 
و رســانه ای نیــز شــناخته شــده نبودنــد؛ لیکــن مــردم بــه صــرف 
حضــور آنــان در لیســت حامیــان دولــت آنــان را روانــه بهارســتان 
نمودنــد. ایــن نه بــزرگ جامعــه ایــران به مخالفیــن دکتــر روحانی 

بــه منزلــه شــوکی قابــل توجــه بــرای آنــان بــود.
اراده جامعــه بــرای ادامــه همــان راهــی کــه دو ســال و نیــم قبــل 
از آن بــا یــک رأی قاطــع و نــوزده میلیونــی آغــاز کــرده بودنــد 
مجــدداً در نوبتــی دیگــر بــر تمــام محاســبات و تالش هــای آنــان 

پیــش مصاحبــه: دکتــر الهــه کوالیــی صبــح بــه مشــهد آمد و 
عصــر از مشــهد رفــت. برنامــه فشــرده ای داشــت. قــرار بــود 
بــا مجمــع زنــان اصــاح طلــب خراســان رضــوی نیز دیــداری 
داشــته باشــد کــه فرصت نشــد. ســخنرانی در نشســت »زنان 
ــت  ــراه عف ــه هم ــتاوردها« ب ــا و دس ــش ه ــس، چال در مجل
شــریعتی برنامــه اصلــی او در ایــن ســفر یــک روزه بــود. پــس 
از برنامــه در حالــی کــه رگبــار شــدت گرفتــه بود و مــا همراه 
ایشــان عــازم فــرودگاه بودیــم مصاحبــه مختصــری بــا ایــن 
اســتاد روابــط بیــن الملــل دانشــگاه تهــران انجــام دادیــم کــه 

در ادامــه مــی خوانیــد:
- خانــم دکتر مســتحضر هســتید که چنــد روز پیش نشســت 
ســران ســازمان همــکاری اســامی در اوج اختــاف برگــزار 
شــد. از ســویی اختــاف ایــران و عربســتان و بیانیــه پایانی ضد 
ایرانــی و از ســوی دیگــر مخاصمــه ترکیــه و مصــر بــه نحــوی 
کــه ناظــران بیــن المللــی از پایــان بازیگــری میانجی گرانــه 
ترکیــه در منطقه ســخن گفتند. چشــم انــداز منطقــه را چطور 

ــی مــی کنید؟  ارزیاب
- آنچــه کــه در نشســت اســتانبول اتفــاق افتــاد فقط بــه نمایش 
ــیا در  ــرب آس ــه غ ــه در منطق ــود ک ــی ب ــتن واقعیت های گذاش
ــه و  ــون آن شــکل گرفت ــای ســوریه و پیرام ــان درگیری ه جری
در واقــع نتایــج ایــن نشســت چنــدان غیرمترقبــه نبــود و مجالی 
بــود تــا اختالفــات عمیــق و شــکاف های ایجــاد شــده در منطقــه 
آشــکارتر شــود. از آنجــا کــه در جهانــی کــه ما زندگــی می کنیم 
ــا شــاهد  ــه، م ــورد توجــه قرارگرفت ــه ای م ــای منطق همکاری ه
هســتیم کــه منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانــه به طــور جــدی از 
ایــن روندهــا عقب مانــده اســت. اما در کشــورهای توســعه یافته، 
کشــورها اختالفــات سیاســی خــود را کنــار مــی گذارنــد و بــرای 
منافــع مشــترک، به ویــژه در حــوزه اقتصــاد تمرکــز مــی کننــد 
تــا بتواننــد زمینــه حــل اختالفــات در حوزه هــای دیگــر را نیــز 
فراهــم کننــد. بنابرایــن رونــد اعتمادســازی در میــان کشــورهای 
ــرد و  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــدی م ــور ج ــد به ط ــه بای خاورمیان
ــل معنــای بلــوک  ــا همکاری هــای متقاب کشــورهای اســالمی ب
ــرایط  ــالمی را در ش ــورهای اس ــای کش ــالمی و گروه بندی ه اس
ــوری  ــت جمه ــروز الوی ــد. ام ــا کنن ــدن معن ــوار جهانی ش دش
اســالمی ایــران در سیاســت خارجــه، درک واقعــی ســازوکارهای 
ــک از بازیگــران  ــه و نقــش هــر ی ــه خاورمیان ــدرت در منطق ق
ــان  ــع می ــارض مناف ــع و تع ــل مناف ــای تداخ ــژه حوزه ه به وی
بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقــه ای اســت. درنظر داشــته باشــید 
فراینــدی کــه در مذاکــرات برجــام شــکل گرفته به طــور طبیعی 
بــه تغییــر موقعیــت و جایــگاه منطقــه ای ایــران می انجامــد و این 

فائــق آمــده بــود؛ لــذا پــس از هفتــم اســفند به دنبــال پاســخ ایــن 
پرســش بودنــد کــه علــت چیســت و غالبــاً و البتــه به اشــتباه به 
ایــن پاســخ رســیدند کــه بــرگ برنــده ای تحــت عنــوان برجــام 
ایــن نتیجــه را بــه کام رئیس جمهــور و حامیانــش رقم زده اســت. 
از همیــن رو ســال جدیــد را بــا ســامان دادن بــه مــوج جدیــد و 
عظیمــی از حمــالت بــه توافــق هســته ای ایــران و شــش قــدرت 
جهانــی آغــاز کردنــد و چــه خام اندیشــانه در ایــن خیــال هســتند 
کــه بــا یــک مشــی »احمدی نــژاد« مســلکانه و درپیــش گرفتــن 
پروپاگاندایــی »گوبلــز«وار )بخوانیــد »ســرافراز«گونه( می توانند این 
امــر را بــه جامعــه القــا نماینــد که برجــام بدون دســتاورد اســت و 
از ایــن رهگــذر جایــگاه دولــت اعتــدال را در میان مــردم تضعیف 
نماینــد. مــالک بــدون دســتاورد بــودن برجــام را نیز عــدم بهبود 
چشــمگیر و ناگهانــی وضعیــت معیشــتی جامعــه قــرار داده انــد! 
گویــی کــه ســال ها از برجــام گذشــته اســت، نــه صرفــاً چندمــاه.

ــه از  ــرداری عوام فریبان ــی، بهره ب ــان افراط ــالش جری ــون ت کان
وضعیــت نامســاعد اقتصــادی موجــود اســت. وضعیتی کــه البته و 
طبعــاً عالقــه ای بــه پرداختــن به منشــأ و ریشــه های پدیــداری آن 
ندارنــد! دل آرام هــای ســال های 84 تــا 92 امــروز بــه نــاگاه دلواپس 
اقتصــاد و خصوصــاً رکــود و بحــران اشــتغال شــده اند و در قامــت 
طلبــکار قــد برافراشــته اند! گویــی ایــن حســن روحانــی و جریــان 
حامــی اش بوده انــد کــه هشــتصد میلیــارد دالر درآمــد ارزی را بــه 

رونــدی اســت کــه بــرای بازیگرانــی ماننــد ترکیــه و عربســتان 
و نیــز برخــی از بازیگــران دیگــر حتــی روســیه چنــدان مطلــوب 
به نظــر نمی رســد. کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس کــه جــای 
ــت  ــد تقوی ــا نیازمن ــن به نظــر می رســد م ــد. بنابرای ــود دارن خ
ــورهای  ــا کش ــط ب ــم رواب ــه در تنظی ــرد واقع گرایان ــک رویک ی
پیرامونــی و بازیگــران دور و نزدیــک هســتیم. همانگونــه کــه در 
فراینــد برجــام شــاهد بودیــم شــیوه های دیپلماتیــک و تــالش 
ــه  ــه ب ــکاری مناســب باشــد ک ــد راه ــو می توان ــرای گفت وگ ب
کاهــش تعارض هــا کمــک کنــد و برجســتگی منافــع مشــترک 

ــه نمایــش بگــذارد. را بیش ازپیــش ب
- تــا بــه امــروز ترامــپ نامــزد نهایــی جمهــوری خواهــان در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا اســت. چطــور ممکــن 
اســت در کشــور آمریــکا کــه ســابقه دموکراســی نزدیــک به 
240 ســال دارد فــردی چنیــن پوپولیســت مــورد اقبــال مــردم 

قــرار گیــرد؟
ــکا در دوران  ــه امری ــه در جامع ــکافی ک ــد ش ــر می رس - به نظ
پــس از فروپاشــی اتحــاد شــوروی بــه نمایــش گذاشــته شــده 
ــه  ــود را عرض ــخص خ ــتقیم و مش ــای مس ــان پیامده همچن
ــه  ــد. دوران جنــگ ســرد و وجــود اتحــاد شــوروی زمین می کن
انســجام و وحــدت ملــی در ایاالت متحــده امریکا حــول موضوع 
»هویــت امریکایــی« را ایجــاد کــرده بــود. امــا بــا فروپاشــی اتحاد 
شــوروی از یک ســو و فرآینــد رو بــه افزایــش حضــور مهاجــران 
کــه زندگــی و هویــت امریکایــی  را به خطــر انداخته انــد، بــرای 
بخش هایــی از امریکایی هــا کــه نگــران ایــن هویــت هســتند و 
آرمان هــا و دیدگاه هــای محلــی خــود را در ایــن کشــور دنبــال 
ــا را  ــتالژی آنه ــد نوس ــپ می توان ــای ترام ــد دیدگاه ه می کنن
ــس از  ــه پ ــی ک ــد فضای ــر می رس ــع به نظ ــد. درواق ــخ ده پاس
یــازده ســپتامبر شــکل گرفــت و منجــر بــه بــزرگ شــدن خطر 
ــاالت متحــده  ــادن امنیــت ملــی در ای تروریســم و به خطــر افت
امریــکا شــد، زمینــه هــای پذیــرش را بــرای ســخنان هذیان آلود 
ترامــپ همــواره ســاخته باشــد. بــه هرحــال همانگونــه کــه در 
دوران پــس از یــازده ســپتامبر سیاســت های افراط گرانــه جــرج 
بــوش پــدر بــرای جهــان و به ویــژه منطقــه ای کــه مــا زندگــی 
می کنیــم فاجعه آفریــن بــود و بــرای مــردم عــراق و افغانســتان 
خســارت های بســیار ســنگینی را هماننــد مــردم امریــکا 
دربرداشــت، امــروز نیــز رشــد تروریســم و افزایــش هویت گرایی 
اســالمی و تقویت هــای شــیوه های خشــونت آمیز در کشــورهای 
اســالمی و انتقــال آن بــه کشــورهای اروپایــی و امریکایــی زمینــه 
ــوع افــکار و ایده هــا همــوار ســاخته اســت امــا  ــرای ایــن ن را ب
ــنفکر و  ــای روش ــرانجام گروه ه ــه س ــود ک ــدوار ب ــوان امی می ت
مدنــی امریــکا در برابــر ایــن عوام ســاالری بتواننــد نقــش خــود 

بدتریــن نحــو ممکــن صــرف نموده اند و نــه محمود احمدی نــژادی 
کــه دســت کم به مــدت شــش ســال، تمــام تخم مرغ هــای خــود 
را در ســبد او گذاشــته بودنــد و او بــا دســت بــاز و فــراغ بــال هرچه 
خواســت و هرچــه توانســت بر ســر اقتصــاد کشــور آورد و آنان نیز 

دمــی برنیــاورده بودند.
ــع  ــوص در جوام ــورها و به خص ــیاری از کش ــه در بس درحالی ک
ــا حــوزه  ــط ب توســعه یافته مســائل محــوری و اســتراتژیک مرتب
سیاســت خارجــی و نیــز منافــع و امنیــت ملــی مــورد اجمــاع همه 
جریان هــا، احــزاب و گروه های سیاســی اســت لیکــن این جریــان ده 
درصــدی امــا پرنفــوذ در ایــران، همچنان طی سلســله فعالیت هایی 
مذبوحانــه اصــرار دارد تــا نشــان دهــد کــه در راســتای ذبــح منافع 
و امنیــت ملــی پیــش پای امیــال دنیــوی و منافــع رانتی خــود هیچ 

باکــی نداشــته و هیــچ حــد و مــرزی نمی شناســد. 
ایــن جریــان قصــد دارد بــا باالبــردن ســطح توقعــات اقتصــادی 
جامعــه بــه هدفــش یعنــی زیر ســؤال بــردن دولــت و برجــام در 
میــان اذهــان عمومــی دســت یابد. حــال آنکــه می دانیــم اقتصاد 
ایــران در دوران پســااحمدی نژادی، بیمــاری را می مانســت کــه 
ــود و  ــه پایــش بســته شــده ب غل وزنجیــری )تحریم هــا( نیــز ب
برجــام نیــز صرفــاً بــه مثابــه گشــودن ایــن غل وزنجیــر از پــای 
بیمــار اســت و از آن پــس تــازه دولــت رخصــت یافته ایــن بیمار 
را بــه درمانــگاه تدبیــر خــود ببــرد تــا بلکــه از پــی سپری شــدن 

را بهتــر ایفــا کننــد.
- خانــم دکتــر حــال اگــر بخواهیــم از عرصــه بیــن الملــل بــه 
داخــل ایــران بازگردیــم مــی توانیــم به مســاله روز کشــور که 
پیرامــون ترکیــب مجلــس دهــم اســت اشــاره کنیــم. دربــاره 
ریاســت مجلــس دهــم دو دیــدگاه میان اصــاح طلبــان رایج 
اســت. عــده ای معتقدنــد راه یافتــگان لیســت امیــد بایــد بــه 
دنبــال ریاســت دکتــر عــارف کــه شــاخص اصــاح طلبــی در 
مجلــس آتــی اســت باشــند امــا در مقابــل، گروهــی معتقدند 
ریاســت دکتــر الریجانــی که ایــن دوره بــه طور مســتقل وارد 
انتخابــات شــد مــی توانــد بــه پیشــبرد اهــداف اصــاح طلبانه 
کمــک بیشــتری کند. تحلیــل شــما پیرامــون ایــن دو رویکرد 

؟ چیست
ــد هــر دو گــروه،  ــه کــه اشــاره کردی ــدون شــک همانگون - ب
منطــق و اســتدالل های خــاص خــود را دارنــد امــا نکتــه مهــم 
ــات  ــان در انتخاب ــروزی اصالح طلب ــز پی ــه رم ــت ک ــن اس ای
ــت ها،  ــه  لیس ــل در ارائ ــدت کام ــی و وح ــته یکپارچگ گذش
ــا  ــد ت ــر می رس ــود. به نظ ــه ب ــه جامع ــداف ب ــا و اه رویکرده
ــزار و  ــم برگ ــس ده ــات مجل ــه دوم انتخاب ــه مرحل زمانی ک
ــن  ــوان وارد ای ــدی نت ــور ج ــده به ط ــخص نش ــج آن مش نتای
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــئله ارتب ــن مس ــع ای ــد. درواق ــوع ش موض
ــان  ــی شــدن برنامه هــای اصالح طلب ــف و عملیات اجــرای وظای
و اعتدال گرایــان دارد کــه بتواننــد در گام بعــدی بــرای اجرایــی 
شــدن اهــداف اعالم شــده و شــعارهای انتخاباتــی در مجلــس 
برنامه هــای خــود را بــه نتیجــه برســانند. ایــن موضــوع پــس از 
مشخص شــدن ترکیــب قطعــی مجلــس قابــل بررســی خواهــد 
ــوان گفــت ایــن بحــث، ســناریویی اســت  ــود. بنابرایــن می ت ب

یــک دوره زمان بــر از درمــان و نقاهــت ایــن اقتصــاد رنجــور و 
بــه تــاراج بــرده شــده بتوانــد کمــری راســت کنــد. حــال اینکــه 
ــه ای  ــن حــال چنیــن روی ــا ای ــد و ب ــن را می دان ــان ای ــن جری ای
در پیــش گرفتــه و یــا فقــدان آگاهــی صحیــح آنــان را بــه ایــن 
مســیر ســوق داده، بحــث دیگــری اســت. مســئله همــان دوگانه 

جهــل یــا خیانــت اســت.
جریــان تنــدرو درحالــی بــه توقعــات اقتصــادی دوره پســابرجام 
ــئله  ــن مس ــر ای ــا ب ــت آی ــخص نیس ــه مش ــد ک ــن می زن دام
وقــوف دارد کــه چنیــن امــری می توانــد پیامدهــای امنیتــی نــه 
صرفــاً بــرای دولــت مســتقر بلکــه برای کلیت ســاخت سیاســی 
ــا  ــا خیــر )از ایــن رهگــذر کــه عامــه ب درپــی داشــته باشــد ی
فــرض پیدایــش تصــور اشــتباه ناکارآمــدی اقتصــادی دولــت 
در آنــان ایــن امــر را بــه کل ســاختار تعمیــم دهنــد(. در نقطــه 
مقابــل مشــی و روش ایــن جریــان و درحالی کــه ریاســت محترم 
جمهــور می توانــد بــا بــاال زدن گوشــه کوچکــی از ســوءمدیریت 
و مفاســد دوره تصــدی ایــن جریــان بــر قــوه مجریــه و مقننــه 
)کــه وضــع اقتصــادی موجــود میــراث آن دوره برای وی اســت( 
آنــان را از موضــع تهاجمــی و طلبکارانــه فعلــی بــه الک دفاعــی 
گســیل کنــد امــا برخــالف مخالفیــن تنــدروی خــود و به ســبب 
مصلحت شناســی، علقــه و نیز دلســوزی اش در حــوزه امنیت ملی 
و مصالــح نظــام از ایــن امــر اجتنــاب می نمایــد و همــان راهبــرد 
ــره، کشــور پشــت ســر  ــان تدریجــی آنچــه در آن دوران تی بی
نهــاده کــه از ســوی معــاون اولــش گاهــاً ابــراز داشــته می شــود 
را ترجیــح می دهــد. چراکــه می دانــد آش به قــدری شــور اســت 
ــوزه  ــی در ح ــد عواقب ــا می توان ــی آنه ــازی ناگهان ــه آشکارس ک
امنیــت ملــی درپــی داشــته باشــد. لــذا نجیبانــه از چنیــن فعلی 
ســر بــاز می زنــد و ترجیــح می دهــد بــا دعــوت جامعــه بــه 
ــن  ــه و درعی ــیم کردن چشــم اندازی واقع بینان ــوری و ترس صب
حــال مملــو از امیــد )نظیــر هدف گــذاری تــورم تک رقمــی و 
رشــد اقتصــادی پنــج درصــدی بــرای ســال 95( ایــن شــرایط 
ــردن  ــا لحاظ ک ــور ب ــام و کش ــرای نظ ــادی را ب ــوار اقتص دش
مــوارد مرتبــط بــا امنیــت ملی مدیریــت نمایــد و در راســتای 
ــم  ــام معظ ــر مق ــات اخی ــی از منوی ــی و یک ــاد مقاومت اقتص
ــد  ــراد کــرده بودن ــا ایــن مضمــون ای رهبــری کــه ســخنی ب
کــه جمهــوری اســالمی بایــد نشــان دهــد در عرصــه اقتصــاد 

نیــز قــادر بــه پیشــرفت اســت، گام بــردارد.

کــه مخالفــان نیروهــای اصالح طلــب نوشــته انــد تــا یکپارچگی 
ــرا را  ــب و اعتدال گ ــای اصالح طل ــل جریان ه ــدت عم و وح

مخــدوش ســازند لــذا نبایــد در ایــن دام افتــاد. 
- بحــث دیگــر روز، زمزمــه هــای بازگشــت احمــدی نــژاد 
بــه قــدرت اســت. وی در روزهــای اخیــر بــا بیــان صحبتهایی 
جنجالــی کــه مطابــق همیشــه بــا تکذیــب هــای پرشــماری 
نیــز همــراه بــوده دوبــاره بــه تیتــر یــک اخبــار داخلــی راه 
یافتــه اســت. بازگشــت احمــدی نــژاد بــه قــدرت را چقــدر 

محتمــل مــی دانیــد؟
- عملکــرد مجلســی کــه درحــال شــکل گیری اســت و دولــت 
تدبیــر و امیــد در ایــن زمینــه بســیار مؤثــر خواهــد بــود. به نظــر 
ــه و  ــای جامع ــه واقعیت ه ــت ب ــس و دول ــر مجل ــد اگ می رس
نیازهــای جامعــه یــک رویکــرد واقع گرایانــه داشــته باشــند و از 
تجربه هــای ناموفــق و موفــق دیگــران نیــز در کنــار تجربه هــای 
داخلــی به درســتی درس بگیرنــد، مــا تــوان آن را داریــم تــا ایــن 
ــا  ــد ب ــت می توانن ــس و دول ــه مجل ــم. وگرن ــع کنی خطــر را دف
رفتارهــای نســنجیده و نامناســب خــود زمینه ســاز چنیــن تحولی 
در جامعــه شــوند. چراکــه عوام گرایــی ریشــه در ســطح توســعه 
ــه شــرایط اقتصــادی کشــور و  در جامعــه  مــا دارد و باتوجــه ب
کوتــاه و محــدود بــودن حافظــه تاریخــی ایرانیــان ایــن تهدیــد 
غیرقابــل چشم پوشــی اســت. بنابرایــن بایــد دولــت و مجلســی 
کــه تشــکیل خواهــد شــد به طــور جــدی رفــع نیازهــای روزمره 
ــد  ــرار دهن ــدف ق ــردم را ه ــای م ــار از توده ه ــش فش و کاه
وصــرف پرداختــن بــه اقتصــاد کالن، آنهــا را از امــور جــاری و 
مســائل ملمــوس توده هــای مــردم دور نســازد زیراکــه پیــش از 

ایــن هــم هزینــه چنیــن غفلتــی را پرداخته ایــم.

زهرا کرمی
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی 93
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ــار  ــر انفج ــه در عص ــب اینک ــود. و عجی ــخ ب ــیار تل ــت:خبر بس ــود نوش ــتاگرام خ ــه اینس ــی در صفح ــن خمین ــید حس س
ــن جهــت  ــی شــود. از ای ــد و کشــته م ــی بین ــی آزار م ــر بچــه افغان ــی شــویم. »ســتایش «دخت ــع م ــر مطل ــات دی اطالع
ــر اســت. کســانیکه در  ــر و شــکننده ت ــخ ت ــاق اندکــی تل ــن اتف ــی شــاید ای ــی نیســت ول ــی و ایران هیــچ فرقــی بیــن افغان
غربــت زیســته باشــند و یــا از »غربــت کشــیدگان« مصایــب آن را شــنیده باشــند، در مــی یابنــد کــه انــدوه و مصیبــت 
در غربــت ســخت تــر و دردنــاک تــر اســت. هــر چنــد مــی تــوان گفــت بــرادران و خواهــران افغانــی مــا در ایــن کشــور 
کمتــر احســاس غربــت مــی کننــد ولــی بــاز نبایــد غربــت را دســت کــم گرفــت. ســر بســته بگویــم کــه ظلــم، حق کشــی، 
اجحــاف و تعــدی، ملیــت و دیــن ندارنــد هــر چنــد شــرمندگی آن بــرای مــا صاحــب خانــه هــا مــی مانــد؛ صاحــب خانــه 
هــای مســلمان و شــیعیان علــی و فاطمــه ، همــان کــه فرمــود » الجــار ثــم الــدار« بــا خانــواده »دخترکم «کــه مظلومانــه 
روی در نقــاب خــاک کشــید، همــدردی مــی کنــم و بــرای بــرادران و خواهــران افغانــی خویــش کــه عمــری را بــا طعــم 

تلــخ آوارگــی زیســته انــد، یــک زندگــی بــا ثبــات و آکنــده از ســربلندی و افتخــار آرزومنــدم. 

االســامی  شــیخ  عبــاس  دکتــر  مصاحبــه:  پیــش 
دکتــرای حقــوق خــود )گرایــش جــزا و جــرم شناســی( 
ــذ  ــدرس اخ ــت م ــگاه تربی ــال 1379 از دانش را در س
کــرده اســت و از آن زمــان تاکنــون جــزو حقوقدانــان 
ــی  ــر صندل ــه ب ــی شــود. تکی ــرز مشــهد محســوب م مب
ــه آکادمیــک  ریاســت دانشــگاه آزاد تغییــری در روحی
ــی  ــا روی ــه را ب ــرده و مصاحب ــاد نک ــه او ایج و فروتنان
ــد  ــادی، وحی ــدر آب ــی شــود. از رضــا قلن ــرا م ــاز پذی ب
افتخــارزاده و مهدیــه یــاوری کــه مــن را در تهیــه ایــن 
گفتگــو یــاری کردنــد سپاســگزارم. گفتگــوی مــا را بــا 
ایشــان کــه در یــک ظهــر گــرم بهــاری انجــام شــد، در 

ــا هــم مــی خوانیــم. ادامــه ب
- آقــای دکتــر شــیخ االســامی پرونــده قتــل ســتایش 
قریشــی بحــث هــای مرتبــط بــا حقــوق کــودک 
ــا  ــوال اول لطف ــوان س ــه عن ــرد. ب ــا ک ــاره احی را دوب
برایمــان شــرح دهیــد در حقــوق ایــران بــه چــه 
کســانی کــودک گفتــه می شــود؟ و آیــا قوانیــن فعلــی 
ایــران تامیــن کننــده حقــوق کــودکان مطابــق بــا 

ــر؟  ــا خی ــتند ی ــی هس ــتانداردهای جهان اس
- ببینیــد در پرونــده مذکــور طبــق کنوانســیون های 
کــودک  دو  هــر  دیــده  بــزه  و  بزهــکار  بین المللــی، 
محســوب مــی شــوند. براســاس کنوانســیون حقــوق 
ــرای فــرد زیــر 18 ســال، مســئولیت افتراقــی  کــودک، ب
قائلنــد و کــودکان و نوجوانــان را  بــا دیــد دیگــری غیــر 
ــا در کشــورمان  ــد. منتهــی م ــگاه می کنن از بزرگســاالن ن
ــم و از  ــی می دهی ــه  سیاس ــا جنب ــده ه ــه پرون ــوال ب معم
ــویم  ــی ش ــارج م ــی خ ــکی و قانون ــای پزش ــوب ه چهارچ
ــم و  ــورد نمی کنی ــه برخ ــع گرایان ــا واق ــده ه ــا پرون و ب
دســت آخــر هــم بــه نتیجــه خوبــی نمــی رســیم. مشــابه 
ایــن پرونــده هــم در تمــام دنیــا وجــود دارد و بــه قــول 
دورکیــم جــرم هــم پدیــده  ای محســوب مــی شــود کــه 
بــرای یــک جامعــه طبیعــی اســت و جامعــه بــدون جــرم 
ــده  ــن پرون ــردن ای ــزرگ ک ــذا ب ــت ل ــر نیس ــکان پذی ام
ــه  ــیدن ن ــه آن پاش ــی ب ــگ قومیت ــوص رن ــه خص و ب
تنهــا در جهــت منافــع ملــی نیســت بلکــه ضــد آن نیــز 
ــم  ــادی ه ــات زی ــا اطالع ــر م ــرف دیگ ــد. از ط می باش
ــوق  ــه حق ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــم. م ــده نداری از پرون
ــاع  ــر اوض ــم و ب ــق نخوان ــده را دقی ــا پرون ــده ام ت خوان
ــی  ــق حقوق ــر دقی ــار نظ ــم اظه ــوم نمی توان ــلط نش مس
ــر  ــده تجــاوز زی ــن پرون ــروز هــم در ای ــه ام ــا ب ــم. ت بکن
ســوال اســت. بنابرایــن هنــوز ارکان اساســی جــرم شــکل 
نگرفتــه اســت و مــا نمــی توانیــم قضــاوت نهایــی کنیــم. 
ــزه  ــه اوال ب ــن خاطــر اســت ک ــه ای ــده ب حساســیت پرون
ــون  ــا چ ــتند و ثانی ــودک هس ــردو ک ــکار ه ــده و بزه دی
ــده  ــاوت ش ــه متف ــان دارد قضی ــت افغ ــده تابعی ــزه دی ب
ــایر  ــل س ــم مث ــده ه ــن پرون ــن ای ــر م ــه نظ ــت. ب اس
قــرار  عادالنــه ای  رســیدگی  مــورد  بایــد  پرونده هــا 
ــانه ای  ــه رس ــت ک ــل اینجاس ــل تام ــه قاب ــرد. نکت گی
ــد و  ــر می کن ــاع را بدت ــی اوض ــائل گاه ــن مس ــردن ای ک
ــتگاه  ــر دس ــار ب ــارات و  فش ــن انتظ ــاال رفت ــه ب ــر ب منج
ــد  ــز بای ــما نی ــوال ش ــورد س ــود. در م ــی ش ــی م قضای
ــان  ــی می ــودک تفاوت ــوق ک ــیون حق ــم در کنوانس بگوی
ــدارد.  ــده بزرگســال وجــود ن ــا بزه دی ــده کــودک ب بزه دی
منتهــی در بحــث هــای جرم شناســی روی پیشــگیری 
بزه دیدگــی  تفــاوت  مثــل  می شــویم،  قائــل  تفــاوت 
ــی  ــاوت بزه دیدگ ــا تف ــی بزرگســال ی ــا بزه دیدگ ــال ب اطف
ــال  ــی اطف ــزه دیده گ ــردان. در ب ــی م ــا بزه دیدگ ــان ب زن
ــاع  ــراد بی دف ــون اف ــه چ ــت ک ــل اس ــث مفص ــن بح ای
ــاهد  ــا ش ــد م ــاع کنن ــود دف ــد از خ ــتند و نمی توانن هس
ــث  ــال در بح ــتیم. مث ــگیرانه هس ــی پیش ــن حمایت قوانی
ــم و  ــه داده ای ــی ارائ ــن خاص ــماره تلف ــودک آزاری ش ک
پلیــس خــاص معرفــی کــرده ایــم و ایــن نــه مرتبــط بــا 
ــث  ــه مباح ــه ب ــودک بلک ــوق ک ــیون حق ــث کنوانس بح

اطفــال  بزه دیدگــی  از  پیشــگیری  و  جرم شناســی  
ــی  ــری م ــل دیگ ــث مفص ــه بح ــود ک ــی ش ــوط م مرب
ــط  ــی مرتب ــن الملل ــای بی ــیون ه ــه کنوانس ــد. خالص طلب
بــا حقــوق کــودک ایــن اســت کــه مــا بــرای افــراد زیــر 
18 ســال کــه بزهــکار هســتند، کلمــه بزهــکار را بــه کار 
نبریــم چــون اینهــا طفــل و نوجــوان محســوب می شــوند 
ــه ای  ــل مجرمان ــه عم ــالی ک ــر 18 س ــرد زی ــا ف و عموم
ــه  ــت ک ــده اس ــی بزه دی ــه نوع ــود ب ــد خ ــام ده را انج
در معــرض خطــر اســت و در آینــده هــم ممکــن اســت 
ــورد  ــا در م ــن م ــد. بنابرای ــام ده ــری انج ــم بزرگت جرائ
ــاص  ــری خ ــئولیت کیف ــه مس ــم ک ــراد می گویی ــن اف ای
دارنــد یــا اصطالحــا در کنوانســیون هــا و متــون حقوقــی 
ــی  ــی افتراق ــا سیاســت جناج ــرای اینه ــا ب ــد م ــی گوین م
ــر 18 ســال  ــراد زی ــا کــه اف ــن معن ــه ای ــم ب خــاص داری
بــا بزرگســاالن یکســان نیســتند. مــا بایــد بــا ایــن افــراد 
ــورد  ــوی برخ ــاظ ماه ــم از لح ــکلی و ه ــاظ ش ــم از لح ه
مســتقلی داشــته باشــیم. در قوانیــن ایــران از لحــاظ 
ــده شــده اســت کــه دادرســی  ــه گنجان ــن قضی شــکلی ای
ــته  ــود داش ــاص وج ــاص و دادگاه خ ــس خ ــاص ، پلی خ
باشــد. ایــن مســائل شــکلی اســت کــه خوشــبختانه مــا در 
آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ســال 1392 ایــن مــوارد 
ــه  ــد چگون ــه بای ــوی قضی ــث ماه ــا در بح ــم. ام را داری
ــن  ــی س ــای بین الملل ــیون ه ــم؟ در کنوانس ــورد کنی برخ
ــد،  ــرار می دهن ــال ق ــام را 18 س ــری ت ــئولیت کیف مس
ــه  ــر 18 ســال مســئولیت اصطالحــا نقصــان یافت ــرد زی ف
ــال  ــازات س ــون مج ــبختانه در قان ــم خوش ــا ه دارد. م
ــه  ــراد ب ــن اف ــا ای ــه ب ــم ک 92 از لحــاظ ماهــوی پذیرفتی
عنــوان یــک فــرد بزرگســال برخــورد نکنیــم و مســئولیت 
ــورد  ــود. در م ــوب ش ــه محس ــان یافت ــراد نقص ــن اف ای
ایــن پرونــده خــاص، بحثــی کــه داریــم ایــن اســت کــه 
ــازات  ــون مج ــاده 91 قان ــاص م ــدود و قص ــاب ح در ب
اســالمی مقــداری جنبــه را شــرعی کــرده اســت. همــان 
طــور کــه مــی دانیــم در شــرع ســن مســئولیت کیفــری 
ــال  ــر 15 س ــرای پس ــری و ب ــال قم ــر 9 س ــرای دخت ب
قمــری اســت لــذا ایــن نوجــوان مســئول محســوب شــده 
و بایــد قصــاص شــود. اگــر تجــاوز بــه عنــف هــم کــرده 
باشــد کــه آن هــم مجــازات اعــدام را دربــردارد. یعنــی 
ــد تقاضــای قصــاص  ــه می توانن ــای دم ک ــر اولی ــالوه ب ع
ــد  ــه عنــف می توان ــای ب ــاب زن ــد حکومــت هــم از ب کنن
ــن  ــودک ای ــیون ک ــد. نظرکنوانس ــدام کن ــرم را اع مج
ــر 18 ســال  ــرد زی ــرای ف ــوان ب ــه هیــچ عن اســت کــه ب
حــق اعــدام وجــود نــدارد. قانــون مــا در تعزیــرات ایــن 

کنوانســیون ها را پذیرفتــه امــا در حــدود و قصــاص 
خیــر ولــی بــا ایــن حــال تــا حــدودی خوشــبختانه 
ــن  ــم ای ــاف ه ــت، آن انعط ــرج داده اس ــه خ ــاف ب انعط
ــا  ــم ادع ــر مته ــده اگ ــه ش ــاده 91 گفت ــه در م ــت ک اس
کنــد کــه مــن فهــم و درکــی بــرای ایــن جرمــم نداشــته 
ام و قبــح عملــم را درک نمــی کــرده ام، وی را بــه 
پزشــکی قانونــی معرفــی مــی کننــد و ایــن امــکان هســت 
ــود.  ــاف ش ــدود مع ــاص و ح ــازات قص ــرد از مج ــه ف ک
)مــاده91 قانــون مجــازات اســامی: در جرائــم موجــب 
ــر از هجــده  ــغ کمت ــراد بال ــا قصــاص هــرگاه اف حــد ی
ــا حرمــت آن را  ســال، ماهیــت جــرم انجــام شــده و ی
درک نکننــد و یــا در رشــد و کمــال عقــل آنــان شــبهه 
وجــود داشــته باشــد، حســب مــورد بــا توجــه بــه ســن 
ــل  ــن فص ــده در ای ــبیني ش ــاي پیش ــه مجازاته ــا ب آنه
ــخیص  ــراي تش ــوند.تبصره- دادگاه ب ــي ش ــوم م محک
ــي را  ــد نظــر پزشــکي قانون رشــد و کمــال عقــل میتوان
اســتعام یــا از هــر طریــق دیگــر کــه مقتضــي بدانــد، 
ــده  ــی ش ــای پیش بین ــازات ه ــه مج ــد.( البت ــتفاده کن اس
در ایــن فصــل حداکثــر حبــس در کانــون اصــالح و 
ــن  ــود. بنابرای ــالق و ... نمی ش ــامل ش ــت و ش ــت اس تربی
ــا کنوانســیون  ــرای هم جهــت شــدن ب ــاده راه را ب ــن م ای
ــن  ــر م ــه نظ ــت. ب ــته اس ــاز گذاش ــی ب ــای بین المل ه
ــا تعــادل  ــل می شــود ی ــا اســید مرتکــب قت کســی کــه ب
ــد  ــش را درک نمی کن ــح عمل ــا اصــال قب ــدارد ی ــی ن روان
ــی مثــل  ــن امــکان وجــود دارد کــه مجازات ــن ای و بنابرای
ــر  ــود و اگ ــه نش ــر گرفت ــش درنظ ــال  برای ــک بزرگس ی

ــم.  ــل کردی ــا عم ــیون ه ــق کنوانس ــود مطاب ــن ش چنی
ــی  ــه نوع ــی ب ــتایش قریش ــل س ــده قت ــون پرون - پیرام
ــد،  ــرح ش ــران مط ــان در ای ــوق پناهجوی ــرای حق ماج
ــوان حقوقــدان از وضعیــت حقــوق  ــه عن تحلیــل شــما ب

ــت؟  ــران چیس ــان در ای پناهجوی
- بنــده کــه بــه عنــوان وکیــل بــا پرونــده هــا درگیر هســتم، 
معتقــدم ایــن پرونــده بــه علــت پناهجــو بــودن بــزه دیــده 
رخ نــداده اســت زیــرا درپرونــده ســتایش قریشــی، قاتــل و 
مقتــول هــر دو همســایه بــوده انــد و در یــک محــل زندگــی 
می کــرده انــد و نمــی تــوان در قالــب پناهجویــی در مــورد 
ــده هــای  ــده بحــث نمــود. از طــرف دیگــر پرون ــن پرون ای
ــما  ــاده و ش ــاق افت ــم اتف ــان ه ــه ایرانی ــع ب ــی راج اینچنین
اگــر بــه مجموعــه آراء دیــوان عالــی کشــور رجــوع کنیــد 
ــهر مشــهد  ــود ش ــی در خ ــن دســت حت ــی از ای پرونده های

وجــود دارد. 
امــا بــه طــور کلــی پناهنــدگان در حقبقــت یــا موفــق شــدند 

ســیتی زن مــا شــوند و تابعیــت بگیرند)حــال چــه بــا ازدواج 
و چــه بــا قوانیــن خــاص( کــه ایرانــی محســوب می شــوند 
ــه  ــد ک ــت دارن ــت موق ــر هســتند و اقام ــال مهاج ــا فع و ی
ــت  ــه اقام ــرایط ب ــن ش ــه ای ــد ک ــک کن ــد کم ــت بای دول
دائــم تبدیــل شــود و حمایــت هایــی از آنــان بکنــد. حالــت 
ــتند و  ــی هس ــه غیر قانون ــراد تبع ــه اف ــن اســت ک ــوم ای س
بــدون مجــوز بــه کشــور آمــده انــد کــه در ایــن صــورت 
ــه دارای اقامــت موقــت گفتــه می شــود.  ــان و ن ــه آن ــه ب ن
ــوان  ــه عن ــراد بســیار نامســاعد اســت. ب ــن اف ــت ای وضعی
مثــال حــق تحصیــل ندارنــد و ممکــن اســت حتــی دســتگیر 
شــوند. ایــن افــراد بزه دیدگــی بیشــتری دارنــد و بایــد روی 
ایــن قضیــه کار شــود و در حقیقــت دولــت بایــد در جهــت 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــدام کن ــا اق ــت آنه ــن و تکلیــف وضعی تعیی
مثــال دســتوری کــه مقــام معظــم رهبــری چنــدی پیــش 
ــراد در مــدارس   ــن اف ــدان ای ــام فرزن در خصــوص ثبــت ن
ایرانــی دادنــد از جملــه اقــدام هــای حمایتــی از پناهجویــان 

محســوب مــی شــود.
بــه نظــر مــن ایــن پرونــده را نبایــد خیلــی تابعیتــی نکنیــم 
ــاق  ــهد اتف ــهر مش ــن ش ــز در همی ــس آن نی ــون برعک چ
ــه وجــود نیامــدن همــان جــوی کــه  ــه علــت ب ــاده و ب افت
ــوص  ــرم مخص ــد. ج ــانه ای نش ــی رس ــردم خیل ــرض ک ع

ــد.  ــی شناس ــت نم ــرم تابعی ــت و ج انسان هاس
-  ســوالی کــه اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا 
بــه لحــاظ حقوقــی، قانونــی بــه منظــور مدیریــت پوشــش 

خبــری چنیــن اتفاقاتــی بــرای رســانه هــا وجــود دارد؟
ــانه  ــورد رس ــده در م ــت. بن ــی اس ــیار خوب ــوال بس - س
هــا و جــرم نیــز کار کــرده ام و پایــان نامــه دکتــری ام 
نیــز در زمینــه  حقــوق مطبوعــات در ایــران و انگلســتان 
ــگاهی  ــارات جهاددانش ــط انتش ــا توس ــه اتفاق ــت ک اس
ــی در انگلســتان و  ــه چــاپ رســیده اســت.  جرم ــم ب ه
 Contempt ــوان ــم تحــت عن ــی داری کشــورهای اروپای
ــه دادگاه«  ــن ب ــتباه »توهی ــه اش ــا ب ــه م of court ک
ترجمــه کــرده ایــم ولــی ترجمــه دقیــق آن »اخــالل در 
ــی  ــرم، مطبوعات ــن ج ــد رســیدگی دادگاه« اســت. ای رون
ــا  ــا کــه اگــر رســانه ه ــن معن ــه ای و رســانه ای اســت ب
ــد  ــا اخــالل ایجــاد کنن ــه پرونده ه ــد رســیدگی ب در رون
ــی تشــکیل  ــده مطبوعات مجــرم هســتند و برایشــان پرون
ــود؟  ــاد می ش ــه ایج ــالل چگون ــن اخ ــد. ای ــد ش خواه
ــرم  ــن مج ــه ای ــد ک ــار بیاورن ــه دادگاه فش ــر ب ــال اگ مث
ــه نوعــی پیــش داوری کننــد.  مســتحق اعــدام اســت و ب
تفاوتــی کــه در آنجــا وجــود دارد وجــود هیــات منصفــه 
اســت، یعنــی اگــر همیــن پرونــده در فرانســه یــا 
انگلســتان بــود، قاضــی رســیدگی نمی کــرد، هیــات 
ــه کــه متشــکل از مــردم عــادی اســت رســیدگی  منصف
ــات  ــود هی ــه می ش ــون گفت ــت چ ــن حال ــرد. در ای می ک
اســاس  بــر  و  ندارنــد  حقوقــی  اطالعــات  منصفــه 
ــار  ــد فش ــق ندارن ــات ح ــد مطبوع ــدان رای می دهن وج
ــد و  ــاد کنن ــالل ایج ــیدگی اخ ــد رس ــد و در رون بیاورن
ــات  ــل هی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــاد ش ــش داوری ایج پی
ــای  ــریات و تماش ــه و نش ــه روزنام ــق مطالع ــه ح منصف
اخبــار را ندارنــد. پــس رســانه هــا مــی داننــد کــه اگــر 
ــی مرتکــب  ــد جــرم ســنگین مطبوعات ــن کاری بکنن چنی
ــد. متاســفانه مــا چنیــن قوانینــی نداریــم. تنهــا  شــده ان
ــی  ــن دادرس ــه در آیی ــن زمین ــا در ای ــه م ــی ک جرم
و کیفــری داریــم ایــن اســت کــه رســانه هــا در 
ــیدگی دادگاه  ــد رس ــزارش رون ــق گ ــال ح ــورد اطف م
ــی  ــن حت ــل ژاپ ــد. در بســیاری از کشــورها مث را ندارن
ــا  ــگاه دنی ــد. ن ــه می کنن ــدارس محاکم ــال را در م اطف
ــد  ــه بای ــت ک ــه اس ــال اینگون ــر 18 س ــراد زی ــه اف ب
ــاوت  ــودک تف ــک ک ــه ای و ی ــل حرف ــک قات ــن ی بی
ــگاه  ــی از ن ــر ناش ــن ام ــه ای ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــاده  ــبختانه م ــه خوش ــت البت ــودکان اس ــه ک ــی ب افتراق
91 قانــون مجــازات اســالمی راه را بــرای ایــن نزدیکــی 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــودک ب ــوق ک ــیون حق ــه کنواس ب
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در  نوجــوان  یــک  وقتــی  کــه  می دهنــد  انجــام  و 
آمریــکا کاری مشــابه ایــن می کنــد، در اخبــار آن 
ببینیــد  ببینیــد!  می گوییــم  و  می کنیــم  مســخره  را 
ــادی  ــای اقتص ــه موفقیت ه ــا هم ــرب ب ــه غ ــه چگون ک
ــاط  ــه انحط ــانی ب ــی و انس ــای اخالق ــر ارزش ه از نظ
مــا«!  خوبیــم  »چقــدر  و  اســت  شــده  کشــیده 
ــت  ــه دو آف ــت ک ــم اس ــری مه ــی ام ــم فرهنگ تهاج
ــئوالن  ــه مس ــی اینک ــت یک ــده اس ــر آن ش گریبان گی
و  بخشــنامه  صــدور  بــا  کرده انــد  عــادت  صرفــًا 
ایجــاد دیــوار جلــوی آن را بگیرنــد، حــال آنکــه 
نفهمیده انــد جلــوی ســونامی را نمی شــود بــا یــک 
زد.  مســیل  زد،  موج شــکن  بایــد  گرفــت،  دیــوار 

ــود  ــرج می ش ــا خ ــوی مرزه ــه در آن س ــی ک پول های
ــی  ــواری مجان ــک س ــب ی ــی مناس ــا پاتک ــد ب ن می توا
ــن  ــرس زمی ــه از ت ــا افســوس ک ــا باشــد، ام ــرای م ب
ــر  ــم؛ و دیگ ــح داده ای ــدن را ترجی ــرق ش ــوردن، غ خ
مســئله  بی حاصــل،  فریادهــای  شــدت  از  آن کــه 
امــری  مــردم  دیــد  از  فرهنگــی  تهاجــم  خطیــر 
ــه  ــوم ک ــأله س ــت. مس ــده اس ــه ای ش ــوس و کلیش ل
ــن  ــه در چنی ــت ک ــرار داد آن اس ــر ق ــد نظ ــد م بای
حادثه هایــی بایــد حقــوق همــه انســان ها فــارغ از 
قومیــت و نــژاد و تابیعــت مدنظــر قــرار گیــرد و 

مبــادا دچــار تعصبــات دوران جاهلیــت نشــویم.
پ.ن: نــام امید صرفا یک نام مســتعار اســت.

ــا  ــت میلیارده ــت تربی ــروز تح ــل ام ــه نس دوم آن ک
و  اســت  فراســوی آب هــا  در  دالر ســرمایه گذاری 
کــه صــرف  هنگفتــی  مبالــغ  کرده ایــم؟  مــا چــه 
ــت؟  ــوده اس ــر ب ــدر مؤث ــود چق ــی می ش بصیرت زای
اینکــه یــک نوجــوان از قبــل یــاد گرفتــه اســت حــل 
ــردن  ــود ک ــای ناب ــی از روش ه ــید یک ــا اس ــردن ب ک
ــوع  ــذارد موض ــای نمی گ ــری به ج ــت و اث ــد اس جس
وقتــی  کــرد!  فرامــوش  نبایــد  کــه  ویژه ای ســت 
پاییــن  از  مــا  فرهنگــی  تولیــدات  و  فیلم هــا  کــه 
رنــج می برنــد،  بــودن ســطح کیفیــت و جذابیــت 
نتیجــه ای جــز آن نخواهــد داشــت کــه کــودکان 
می آموزنــد  را  مــواردی  همــان  مــا  نوجوانــان  و 

اوســت و ایــن بــدان معناســت کــه خانــواده و جامعــه 
اســت،  رفتــه  بیراهــه  بــه  او  مهــار  و  تربیــت  در 
ــرای  ــر ب ــی دیگ ــا و منقض ــی نخ نم ــت های تربیت سیاس
ــوان  ــه آن می ت ــت و ازجمل ــو نیس ــا جوابگ ــه م جامع
بــه اخــالق دســتوری و اجبــاری اشــاره کــرد. از 
غیرمحســوس  و  محســوس  گشــت  و  فیلترینــگ 
ــاکش  ــردی در کش ــای ف ــود آزادی ه ــا نب ــه ت گرفت
ــی در  ــص جنس ــوغ ناق ــی و بل ن ــم نوجوا دوران پرتالط
بعــد اجتماعــی. »کــز کشــیدن تنگ تــر نمی گــردد 
ــم  ــه را از گــوش خــارج کنی ــر اســت پنب ــد«. بهت کمن
و صداهــای آرام زیــر پوســت ایــن دیــار را بشــنویم. 



ستایش قریشی قربانی پدیده خشونت های جنسی پدوفیل

دکتر اصغرپور در گفتگو با وقایع اتفاقیه:
ــی قتل در هیچ جامعه ای پدیده ای عادی نیست. ــردی ایران ــرم را ف ــان ج ــر هم ــی اگ ــویم ول ــی ش غیرت

انجــام دهــد شــاهد برخــورد عــادی بــا وی باشــیم. تعالیــم 
ــرافت  ــی ش ــت. یعن ــگاه اس ــن ن ــد ای ــم موی ــا ه ــی م دین
ــه  ــرز ب ــوی م ــن س ــه ای ــت ک ــن نیس ــه ای ــا ب ــان ه انس
ــان ها  ــرافت انس ــرز. ش ــوی م ــا آنس ــد ی ــده ان ــا آم دنی
ــراد اســت کــه امــری  ــوای اف ــه تق ــن دینــی ب طبــق موازی
درونــی و اکتســابی محســوب مــی شــود. از زاویــه امنیــت 
ــا  ملــی نیــز اگــر بــه قضیــه نــگاه کنیــم مــی بینیــم کــه ب
وجــود حضــور چنــد میلیــون مهاجــر افغــان در ایــران، اگــر 
مــا مــدام بــا ایــن افــراد طــوری رفتــار کنیــم کــه آن هــا 
فکــر کننــد غریبــه هســتند چطــور از آن هــا توقــع داریــم 
ــرای ایــن خــاک مایــه  در مقطــع حســاس از جــان و دل ب

ــد؟  بگدارن
واکنــش  از کارشناســان  ای  بــه زعــم عــده  امــا   -
ــه  ــی ک ــای مثبت ــویه ه ــم س ــی رغ ــردم عل ــی م احساس
ــر  ــی نظی ــای منف ــویه ه ــمردید س ــا را برش ــما آن ه ش
ــان در  ــداری ایرانی ــا، خودخوارپن ــتگاه قض ــر دس ــار ب فش
فضــای مجــازی و حتــی افزایــش تنــش میــان دو کشــور 
ــل شــما  ــران و افغانســتان را در برداشــته اســت. تحلی ای

ــت؟ ــی چیس ــای منف ــن جنبه ه ــون ای پیرام
ــدم از  ــا معتق ــم ام ــما موافق ــرف ش ــمتی از ح ــا قس - ب
ــب  ــی مرتک ــر جای ــرد در ه ــر ف ــه ه ــوه قضائی ــر ق منظ
جــرم شــود مســتحق مجــازات اســت. طبیعــی اســت کــه 
ــی را بیشــتر  ــکار عموم ــی اف ــه دالیل ــا ب برخــی از جنایت ه
ــن  ــل قوی تری ــده قت ــل پرون ــد مث ــرار ده ــر ق ــت تاثی تح
مــرد ایــران کــه ایــن میــزان توجــه امــری طبیعــی اســت. 
در مــورد ایــن پرونــده نیــز بایــد گفــت مــا کــه دختربچــه 
ــع  ــدید در واق ــش ش ــن واکن ــیم. ای ــول را نمی شناس مقت
ــن  ــل خش ــج روی قت ــه ک ــبت ب ــیت نس ــش و حساس واکن
کودکــی خردســال اســت. دربــاره خودخوارپنــداری هــم کــه 
ــه نیســت  ــن گون ــرش ای ــم. اصــالح نگ ــال مخالف ــن کام م
کــه بگوییــم آن هــا از مــا باالترنــد مــا داریــم تمــام تــالش 
خــود را می کنیــم کــه بگوییــم همــه بــا هــم برابرنــد. البتــه 
ــن  ــه ای ــا تبعیــض مثبــت خــوب اســت ب بعضــی وقــت ه
معنــا کــه شــما نســبت بــه آدمهایــی کــه خیلــی تبعیــض 
منفــی دریافــت کــرده انــد مدتــی احتــرام بیشــتر بگذاریــد.

افــرادی کــه هنــوز تبدیــل بــه مجــرم یــا متجــاوز نشــده اند 
و شــاید بتــوان بــا روش هــای درســت نجاتشــان داد. طــوری 
ــه کــودکان را آزار  ــه خــود آســیب برســانند و ن ــه ب کــه ن

دهنــد.
ــد  ــی، چن ــتفاده جنس ــوارد سوءاس ــن م ــی از جنجال تری یک
ــران  ــی از شــهرهای کوچــک اســتان ته ــش در یک ســال پی
ــه را  ــر بچ ــن پس ــه چندی ــام بیج ــردی به ن ــاد. ف ــاق افت اتف
دزدیــده بــود و پــس از تجاوز جنســی آنان را کشــته بــود. در 
بررســی های روانشناســانه معلــوم شــد کــه او فقــط به دلیــل 
اینکــه در کودکــی بــه وی تجــاوز کــرده بودنــد مرتکــب این 
ــه او  ــه ب ــی ک ــرد کس ــر می ک ــه فک ــود. بیج ــده ب ــل ش عم
تجــاوز کــرده را بایــد می کشــت، پــس خــودش آدمــی شــد 

ــن نمایشــنامه ناتمــام را تمــام می کــرد. ــد ای کــه بای
ــور  ــا در کش ــال بیجه ه ــم امث ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی چ
ــق  ــاوز الی ــه متج ــدن ب ــل ش ــش از تبدی ــا پی ــتند. ام هس

ــوند. ــان ش ــایی و درم ــد شناس ــدام، می توانن اع
باتوجــه بــه اینکــه سیاســت انــکار دیگــر پاســخگو نیســت، 
شــاید زمــان آن رســیده کــه تابوهــای نادرســت اجتماعــی 
ــئوالن  ــکان و مس ــان، روانپزش ــوند و کارشناس ــته ش شکس
بــرای نجــات بیمــاران جنســی و کــودکان آزار دیــده یــا در 

ــد. ــی اساســی بردارن ــرض آزار گام مع

تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی »ستایش«!
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رجــا نیــوز در تحلیلــی عجیــب و غریــب نوشــت: یــک نوجــوان 15-16 ســاله یــک گوشــی اندرویــدی خریــد و »تلگــرام« را روی 
آن نصــب کــرد و بــه دریــای کانال هــای مســتهجن افتــاد؛ دریایــی کــه حــاال بــه رنــگ ســرخ درآمــده؛ ســرخی خــون »ســتایش 

قریشــی«. بخــش هایــی از مطلــب رجــا نیــوز در ایــن رابطــه بــه شــرح زیــر اســت:
- از ابتــدای روی کار آمــدن دولــت یازدهــم، بســیاری از کارشناســان نســبت بــه بی توجهــی مقامــات ارشــد دولــت دربــاره مســاله 
اینترنــت و کنتــرل مجــاری غیراخالقــی آن هشــدار دادنــد؛ هشــدارهایی کــه البتــه همگــی بــا پاســخ تنــد حســن روحانــی روبــرو شــد. 
- البتــه محتــوای غیراخالقــی، تنهــا مشــکل اینترنــت نیســت؛ بلکــه انتشــار محتــوای ضــد دینــی و ضــد عقایــد مذهبــی هــم یکــی 
دیگــر از کارکردهــای اصلــی فضــای مجــازی اســت کــه زمینــه را بــرای سســت شــدن باورهــای اعتقــادی جوانــان فراهــم می کنــد.

ــا ایــن صــورت فجیــع - ســهل  - قطعــا  وزیــر ارتباطــات و وزیــر اطالعــات در مســاله کشــته شــدن نونهــال 6 ســاله - آن هــم ب
ــی آزاد  ــل اســتفاده های انتخابات ــه دلی ــورن و ... را ب ــای پ ــت آزاد و کانال ه ــه اینترن ــی دسترســی ب ــه وقت ــد؛ چــرا ک ــگاری کرده ان ان
می گذارنــد و هــر کــودک نابالغــی می توانــد بــه ســهولِت خریــدن یــک ســیم کارت پنــج هــزار تومانــی، بــه آنهــا دسترســی داشــته 

باشــد، نتیجــه  قطعــا همیــن تــراژدی تلخــی اســت کــه ایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم!
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فرهنگــی  مدیــر  اصغرپــور  دکتــر  مصاحبــه:  پیــش 
دانشــگاه فردوســی و اســتاد جــوان گــروه جامعه شناســی 
ــه  ــای ب ــل ه ــود تحلی ــن خ ــای س ــه اقتض ــه ب ــت ک اس
ــاره  ــا او درب ــردی  از مســایل اجتمــاع دارد. ب روز و کارب
ــده ســتایش قریشــی  ــه هــای جامعــه شناســانه پرون جنب
بــه گفتگــو نشســتیم کــه خاصــه ایــن گفتگــو در ادامــه 

ــد.  مــی آی
ــار  ــفانه آم ــه متاس ــن ک ــود ای ــا وج ــر ب ــاب دکت - جن
ــم حاشــیه کان شــهرها نیســت،  ــزان جرای ــی از می دقیق
محققــان معتقدنــد ایــن نقطــه از شــهر نســبت بــه ســایر 
ــی  ــر م ــرف دیگ ــت. از ط ــر اس ــرم خیزت ــهر ج ــاط ش نق
ــن  ــاد ورامی ــز در خیرآب ــل ســتایش قریشــی نی ــم قت دانی
کــه منطقــه ای حاشــیه ای اســت رخ داده اســت. ورامینــی 
ــت  ــی جنای ــور قاتل ــاهد ظه ــز ش ــش نی ــال پی ــه ده س ک
پیشــه بــه نــام محمــد بیجــه بــود. آیــا اصــوال مــی تــوان 
ــراش در  ــت دلخ ــن جنای ــوع ای ــه وق ــت ک ــه گرف نتیج
حاشــیه شــهر، امــری چنــدان دور از انتظــار نبوده اســت؟ 
ــه ای  ــچ جامع ــل در هی ــوال قت ــم اص ــد بگوی ــدا بای - ابت
ــه  ــد ک ــادی باش ــل ع ــر قت ــت. اگ ــادی نیس ــده ای ع پدی
آدمهــا همگــی یکدیگــر را می کشــند و دیگــر چیــزی 
ــه  ــع همیش ــل  در جوام ــد. قت ــی مان ــی نم ــه باق از جامع
پدیــده ای نــادر محســوب مــی شــود بــه خصــوص جرائمــی 
از ایــن قبیــل کــه همــراه بــا خشــونت زیــادی اســت. مثــال 
ــده ای  ــوان گفــت کــه پدی ــده طــالق، مــی ت پیرامــون پدی
ــوان  ــوان از عن ــی ت ــل نم ــرای قت ــی ب ــده ول ــی ش عموم

ــرد.  ــتفاده ک ــدن اس ــی ش ــدن و عموم ــادی ش ع
ــهرها  ــیه ش ــودن حاش ــر ب ــرم خیزت ــث ج ــورد مبح در م
نســبت بــه ســایر نقــاط شــهرها بایــد اذعــان کــرد 
ــر،  ــی کمت ــرل اجتماع ــون کنت ــم چ ــی ه ــر علل ــه خاط ب
مســوولیت کــم تــر ســازمان های مســئول در آن نواحــی و 
مداخلــه پرهزینــه تــر و ســخت تــر ســازمان های مســئول، 
ــر و  ــت ت ــرم راح ــکاب ج ــهر، ارت ــیه ش ــی حاش در نواح

ــه  ــده، جامع ــری تکان دهن ــن 1395، خب ــر فروردی ــه آخ هفت
ایرانــی را در بهــت و حیــرت فرو بــرد. روز شــنبه 21 فروردین، 
یــک دختربچــه 6 ســاله مهاجــر افغانســتانی در ورامیــن مفقود 
ــر،  ــه مهاج ــر بچ ــن دخت ــدن ای ــود ش ــی مفق ــود. در پ می ش
ــار  ــه انتش ــدام ب ــواده وی اق ــن، خان ــنبه 22 فروردی روز یکش
ــد و  ــان می کنن ــدن دخترش ــود ش ــر مفق ــه ای مبنی ب اطالعی
تمــام منطقــه و محلــه زندگــی را بــه دنبــال ســتایش جســتجو 
می کننــد. امــا شــب هنــگام جســد ســوخته ســتایش از منــزل 

ــود. ــت می ش ــایه یاف همس
ماجــرا بســیار تلــخ و تکان دهنــده اســت. یــک پســر نوجــوان 
ــهر  ــل ش ــاله( اه ــواده اش 15 س ــای خان ــه ادع ــاله )ب 17 س
ــتایش  ــام س ــاه به ن ــوم و بی گن ــر معص ــک دخت ــن، ی ورامی
قریشــی، )همســایه افغانستانی شــان( را کــه هنــوز شــش ســال 
ــه او،  ــاوز ب ــس از تج ــرد و پ ــه می ب ــت را به خان ــتر نداش بیش
ــام  ــانده و در وان حم ــل رس ــه قت ــو وی را ب ــات چاق ــا ضرب ب
بــر رویــش اســید ریختــه تــا از بیــن بــرود. امــا چــون جســد 
ــد.  ــاری می طلب ــتش ی ــت، از دوس ــن نرف ــل ازبی ــور کام به ط
دوســت وی بــا توجــه بــه ابعــاد جــرم، ماجــرا را بــا پــدر خــود 
در میــان گذاشــته و پــدر هــم بــا یکــی از معتمدیــن محــل و 
ــه پلیــس خبــر می دهنــد.  ــاً بــدون کمتریــن تردیــدی ب نهایت
پلیــس هــم هنــگام مراجعــه بــه خانــه، هــم باقیمانــده جســد را 

ــد. ــتگیر می کن ــل را دس ــم قات ــد و ه ــدا می کن پی
عمــده واکنش هــا طبعــاً، احساســی و عاطفــی بودنــد. اما کســی 
ــودکان،  ــه ک ــاوز ب ــأله تج ــت. مس ــأله نپرداخ ــل مس ــه اص ب
ــی  ــه بررســی علمــی دارد. بیــش از یــک ســده از زمان نیــاز ب
ــر  ــد )1856 ـ 1939( در اواخ ــد فروی ــه زیگمون ــذرد ک می گ
ــودکان را  ــی از ک ــتفاده  جنس ــه  1880 سوءاس ــال های ده س
کشــف و طــرح کــرد، ولــی انــکار و نادیــده  گرفتــن ایــن پدیده  
ناهنجــار در برخــی از جوامــع هم چنــان ادامــه دارد. فرویــد در 
ــرادی  ــود از اف ــی خ ــی از ســخنرانی های علم ــان در یک آن زم
یــاد کــرده بــود کــه بــدون تفکــر و تأمــل، نیازهــای جنســی 

ــد. ــودکان ارضــاء  می کنن ــق ک ــود را از طری خ
ــای بیشــتر در  ــا پژوهش ه ــای ننشســت و ب ــی از پ ــد ول فروی
زمینــه  پیامدهــای ویرانگــر آن »اعمــال بــدون تفکــر و تأمــل« 
بــرای شــخصیت کــودک، بــه نتایــج مهم تــری دســت یافــت 

ــه  ــاهدیم ک ــات ش ــی اوق ــا خیل ــر اســت. ام ــه ت ــم هزین ک
ــا  ــد ت ــی آین ــه حاشــیه شــهر م ــز شــهر ب ــرادی از مرک اف
فعــل مجرمانــه انجــام دهنــد. بــه همیــن خاطــر هنجارهــای 
ــه مرکــز شــهر کمــی  ــن مناطــق نســبت ب اجتماعــی در ای
متفــاوت اســت کــه منجــر مــی شــود کــه در ایــن مناطــق 
نوعــی فرهنــگ کــج روانه شــکل گیــرد. احتیــاج بــه مداخله 
ــرد.  ــی گی ــکل م ــا ش ــن ج ــی در همی ــددکاری اجتماع و م
ــد  ــددکاری بای ــه م ــای داوطلبان ــه گروه ه ــت ک همینجاس
ــددکاری  ــد. م ــدا کن ــود پی ــا اوضــاع بهب ــد ت ــه کنن مداخل
کــه مســتلزم پیگیــری  و ممارســت زیــادی اســت. بــا ایــن 
حــال نمی تــوان یــک الگــوی کلــی راجــع بــه حاشــیه شــهر 
ترســیم کــرد کــه آنجــا پــر از جــرم و جنایــت اســت. چــون 
خیلــی از افــراد حاشــیه شــهرها، زحمت کــش و ســالم 
ــط شــد.  ــراط و تفری ــه اف ــد اســیر دوگان ــذا نبای هســتند ل

ــتایش  ــل س ــه قت ــی ب ــکار عموم ــه اف ــش همدالن - واکن

کــه آنهــا را ســرانجام در مقالــه ای منتشــر ســاخت. او در ایــن 
ــه  ــودکان ک ــا ک ــن تشــریح رابطــه  بزرگســاالن ب ــه، ضم مقال
وابســتگی، اعمــال قــدرت، ضعف نیــروی تشــخیص، ناآگاهی و 
ناتوانــی دفــاع از خــود آن را رقم می زند، نوشــت: »سوءاســتفاده  
جنســی از کــودک، بــر تکامــل آتــی شــخصیت فــردی و روان 
ــای  ــار دارد و ناهنجاری ه ــتناک و فاجعه ب ــای وحش او پیامده
ــن  ــد از ای ــرای او به وجــود مــی آورد. فروی ــی را ب ــی فراوان روان
ــل »  ــی پدوفی ــونت های جنس ــده خش ــوان » پدی ــده به عن پدی

یــاد کــرد.
ــی ای  ــش علم ــاره  همای ــود درب ــای خ ــا در گزارش ه روزنامه ه
کــه فرویــد در آن ســخنرانی کــرده بــود نوشــتند: »پــس از طرح 
موضــوع از ســوی فرویــد، ســکوتی ســرد ســالن را فراگرفــت.« 
برخــی از دانشــمندان شــرکت کننده پــس از پایــان کنگــره بــه 
جــدل قلمــی بــا ایــن راه گشــای روانــکاوی مــدرن و دیدگاه هــای 
او پرداختنــد و آنهــا را به عنــوان »افســانه  های علمــی« رد کردند.

در روش فــوق مجــرم معمــوالً بــا نشــان  دادن محبــت و ابــراز 
دوســتی بــه کــودک نزدیــک می شــود و ســپس قصــد خــود را 
ــراز  ــا اب ــه  اجــرا می گــذارد. از ایــن رو کــودک کــه ب ــه مرحل ب
عالقــه  فــرد مــورد اعتمــادش موافق بــوده، »ســردرگم می شــود« 
و آرزو می کنــد کــه ایــن بزرگســال صاحــب قــدرت رفتــار خود 
را تغییــر دهــد. معمــوالً افــراد مــورد اطمینــان کــودکان، ماه هــا 

ــون  ــما پیرام ــل ش ــود. تحلی ــترده ب ــیار گس ــی بس قریش
ــت؟ ــه چیس ــن قضی ای

 - مــن فکــر می کنــم نکتــه مثبــت داســتان همیــن واکنــش 
افــکار عمومــی بــه ایــن قضیــه بــود. واکنشــی کــه حاکــی 
ــه  ــود و نشــان داد ک ــا ب ــه م ــا در جامع ــر نگرش ه از تغیی
افــکار عمومــی مــردم مــا بــا جــرم، جنایــت و کــج روی از 
ســوی هــر کســی بــا هــر قــوم و نــژادی کــه انجــام شــود 
ــش داوری  ــتی پی ــر نادرس ــرف دیگ ــت. از ط ــف اس مخال
هایــی نظیــر اینکــه خیلــی از جرم هــا فقــط توســط مهاجریــن 
انجــام می شــود اثبــات شــد.  امــروز بعــد از گذشــت چنــد 
دهــه زندگــی مشــترک بایــد بــه مهاجــران ایرانــی بگوییــم. 
بســیاری از ایــن افــراد پــا بــه پــای مــا بــرای ایــن کشــور 
زحمــت مــی کشــند و بــرای جامعــه مفیــد هســتند. امــروز 
دیگــر شــاهد نگــرش هــای غلــط نژادپرســتانه نیســتیم کــه 
ــی  ــود خیل ــی ش ــب جرم ــی مرتک ــر ایران ــردی غی ــر ف اگ

و ســال ها بــه ایــن عمــل شــنیع ادامــه می دهنــد. مردانــی کــه 
بــه ایــن جنایــت دســت می زننــد، بــه اقشــار گوناگــون اجتماعی 
تعلــق دارنــد و امــکان »همدســتی« زنــان یــا مــادران کــودکان 
نیــز در ایــن و آن مــورد منتفــی نیســت. ایــن زنــان معمــوالً بــا 
وجــود پی بــردن بــه ایــن جــرم، ســکوت می کننــد یــا درصــدد 

جلوگیــری از تکــرار آن برنمی آینــد.
موافــق پژوهش هــای روانــکاوان، انگیــزه  بزرگســاالن )و گاهی 
ــی  ــی، قدرت نمای ــونت جنس ــال خش ــان( از اعم ــم جوان ه
ــی  ــه قربان ــود ب ــی خ ــمی و روح ــری جس ــان دادن برت و نش
اســت. گاهــی نیــز عدم آگاهــی آنــان بــه ایــن نکتــه کــه از 
اعتمــاد یــا وابســتگی کــودک بــرای ارضــاء نیازهــای جنســی 

ــت. ــده اس ــل تعیین کنن ــد، عام ــتفاده می کنن ــود سوءاس خ
پدیــده »پدوفیــل« یــک معضــل جهانــی اســت. در آمریــکا 
ــه از  ــده اند ک ــت ش ــی ثب ــاوز جنس ــر متج ــزار نف 500 ه
ــاوز  ــودکان تج ــه ک ــان ب ــاالی 66 درصدش ــداد ب ــن تع ای
ــورد  ــم را در م ــن رق ــما ای ــه ش ــی ک ــا دلیل ــد! تنه کرده ان
ایــران نمی دانیــد ایــن نیســت کــه ایــن ارقــام وجــود نــدارد، 
ــاورده اســت. ــه دســت نی ــام را ب ــن ارق چــرا کــه کســی ای

ــه  ــگاه ب ــر ن ــا تغیی ــا ی ــودکان و خانواده ه ــه ک ــوزش ب آم
قربانیــان کــودک آزاری تنهــا بخشــی از ماجراســت. بخــش 
دیگــر وجــود بیمــاران جنســی یــا همــان »پدوفیلــی« اســت. 



دنیل فینبرگ از خانه پوشالی می گوید...
دنیــل فینبــرگ منتقــد مشــهور هالیوودریپورتــر دربــاره فصــل جدیــد خانــه پوشــالی نوشــت: فرنــک آنــدروود ایــن روزهــا زیــاد بــا 
دوربیــن صحبــت نمي کنــد. شکســتن دیــوار چهــارم کــه بــراي ارتقــاي کاراکتــر انــدروود )کویــن اسپیســي( و همچنیــن یگانگــي ســریال 
ــراي طــرح پارودي هــا و هجویه هــاي  ــا شــروع ســریال از ســال 2013 ب شــبکه نت فلیکــس امــري مهــم تلقــي مي شــد، و همچنیــن ب
گاه بــگاه اســتعمال مي شــد، حــاال در ایــن فصــل بــه کمتریــن حــد خــود رســیده، بنابرایــن اگــر شــما هــم آن را ســاختگي و آزاردهنــده 
مي دانســتید، از ایــن فصــل اســتقبال خواهیــد کــرد. فرنــک دیگــر مثــل گذشــته بــه مــا اهمیــت نمي دهــد. بنابرایــن اگــر فرنــک بــه مــا 
اهمیــت ندهــد، مــن هــم متوجــه مي شــوم کــه بــه او اهمیتــي نمي دهــم. بــرو جلــو، فرنــک. بــه پــاي رقبــاي تــک بعــدي ات کــه هیــچ 
زندگــي شــخصي ندارنــد نعــل ببنــد. فقــط از مــن انتظــار نداشــته بــاش کــه بــر روي موفقیــت یــا شکســت تــو ســرمایه گذاري کنــم. 
ــا ســرگرم کننده  ــه ی ــه، جاه طلبان ــي فرنــک خالقان ــار غیراخالق ــم رفت ــرد کــه درمي یابی ــي شــدت مي گی ــن فصــل از جای مشــکل در ای
ــا خــود داشــت، حــاال کمتــر  نیســت. اجــراي اسپیســي کــه درآغــاز ســریال، دســت کــم نوعــي بزرگ نمایــي دل نشــین تئاترگونــه  ب
لذت بخــش اســت. کلــر هــم بــه انــدازه فرنــک آدم بــدي اســت، امــا بــه انــدازه او بازیکــن خوبــي نیســت، بنابرایــن از تماشــاي رایــت 
ــوده  ــي کارگردانــي در چنــد اپیــزود ب ــه صندل لــذت کمتــري مي بریــد، بزرگتریــن موفقیــت او در طــي فصل هــاي گذشــته، صعــود ب
اســت. مهــم نیســت کــه فرنــک بــه صحبــت اش بــا دوربیــن ادامــه دهــد، امــا بــه شــدت نیازمنــد حرفــي بــاارزش بــراي گفتــن اســت.
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رستاخیز ماکیاولی

به بهانه پخش فصل چهارم سریال خانه پوشالی

»سیاســت مداران بایــد هنــگام برخــورد بــا پارادوکــس 
ــد  ــرار دهن ــت ق ــدف را در ارجحی ــدف، ه ــاق و ه اخ

وگرنــه شکســت در انتظــار آنهاســت«
نیکولو ماکیاولی )فیلســوف و سیاست مدار ایتالیایی(

سیاســی،  درونمایــه  بــا  ســریالی  پوشــالی«  »خانــه 
ــه  ــت ک ــکا اس ــس« آمری ــت فلیک ــبکه »ن ــول ش محص
ــت. و  ــرده اس ــان ب ــود را به پای ــارم خ ــل چه ــراً فص اخی
ــل  ــار فص ــاال در انتظ ــن ح ــودرا از از همی ــن خ مخاطبی
جدیــد و ادامــه ایــن ماراتــون نفس گیــر و هیجانــی 
ــریالی  ــه از مینی س ــریال برگرفت ــن س ــت. ای ــته اس گذاش
از   90 دهــه  در  کــه  نــام  به همیــن  اســت  قدیمــی 
شــبکه بی بی ســی پخــش می شــد کــه در آن زمــان 
نیــز  و  می پرداخــت،  بریتانیــا  سیاســت بازی های  بــه 
برگرفتــه از رمانــی بــا همیــن نــام نوشــته »مایــکل دابــز« 
ــه کاران  ــزب محافظ ــو ح ــود وی عض ــه خ ــد ک می باش
بریتانیــا بــوده اســت و می تــوان گفــت به هیچ وجــه 
ــریال  ــخه از س ــن نس ــت. ای ــه نیس ــت غریب ــا سیاس ب
ــادی را  ــرات زی ــود تغیی ــی خ ــخه قدیم ــه نس ــبت ب نس
متحمــل شــده اســت و یــک بازســازی عین به عیــن 
ــدرت را  ــوده اســت. ســریال قصــد دارد سیاســت و ق نب
در دنیــای امــروز بــه تصویــر بکشــد بنابرایــن ایده هــا و 
موقعیت هــای منحصر به فــرد زیــادی را دارا می باشــد.

ــود  ــده می ش ــریال دی ــن س ــه در ای ــی ک ــای بزرگ نام ه
نبــوده  بی تأثیــر  مخاطبیــن  پرشــور  اســتقبال  در 
اســت.»دیوید فینچــر« کارگــردان پــرآوازه و تأثیرگــذار 
ــی دو  ــه حت ــوده ک ــریال ب ــدگان س ــوود از تهیه کنن هالی
قســمت اول آن را هــم کارگردانــی کــرده اســت. فینچــر 
دلیــل پیوســتن بــه ایــن ســریال را اینگونــه بیــان کــرده 
ــده  ــق شــخصیت های پیچی ــازه خل ــینما اج ــه س اســت ک
بازیگــر  نمی دهــد. همین طــور  تلویزیــون  را در حــد 
مشــهور عرصــه ســینما »کویــن اسپیســی« کــه دو 
جایــزه اســکار را هــم در کارنامــه کاری خــود داراســت 
همچنیــن  می کنــد.  ایفــا  ایــن ســریال  اول  نقــش  و 
ایــن ســریال از معــدود ســریال هایی می باشــد کــه 
ــًا مشــهور  ــای تقریب ــرا کارگردان ه ــای آن ــام اپیزوده تم

ســینما کارگردانــی کرده انــد.
ــت  ــن اس ــًا غیرممک ــطور تقریب ــن س ــده ای ــرای نگارن ب
ــه  ــورد هم ــه دارم در م ــی ک ــال کوتاه ــن مج ــه در ای ک
ــده  ــن ســریال عمیــق و بعضــًا پیچی ــم ای جنبه هــا و مفاهی
ــوار چهــارم  ــا شکســتن دی صحبــت کنــم. ســریالی کــه ب
برداشــتن  به معنــای  نمایــش،  هنــر  در  )اصطالحــی 
ــب  ــر مخاط ــاًل در تئات ــر. مث ــب و اث ــن مخاط ــه بی فاصل
قــراردادن تماشــاچی و در تلویزیــون نگاه کــردن بــه 
دوربیــن( توانســته اســت بــه یکــی از محبوب تریــن 
تلویزیــون  تاریــخ  ســریال های  تحسین شــده ترین  و 

ــود. ــدل ش ــکا ب آمری
ــک  ــی( ی ــن اسپیس ــازی کوی ــا ب ــدروود« )ب ــک آن »فران
کارولینــای  منطقــه  از  مجلــس  دموکــرات  نماینــده 
ــت بازی های  ــد از سیاس ــه بع ــت ک ــکا اس ــی آمری جنوب
تثبیــت  بــرای  و  بــه هدفــش رســیده  بی شــمارخود 
جایــگاه خــود شــروع بــه نابــودی رقبــا و موانــع بــر ســر 
راهــش می کنــد. همســر وی »کلیــر آنــدروود« )بــا بــازی 
ــر  ــت بازی اگ ــی و سیاس ــه در بی رحم ــت( ک ــن رای رابی
از همســرش پیشــروتر نباشــد، عقب تــر هــم نیســت 
ــرای مخاطــب  ــض را ب ــوال و تناق ــو از س شــخصیتی ممل
به همــراه دارد. شــخصیتی کــه هرچــه بیشــتر در او فــرو 

می رویــم، درمیابیــم کــه کمتــر آن را شــناخته ایم. 
ــت  ــن اس ــریال ممک ــن س ــا ای ــورد ب ــده ای در برخ ع
ــک  ــی ی ــای سیاس ــد درگیری ه ــرا بای ــه چ ــد ک بگوین
بــرای  متفــاوت،  اجتماعــی  و  فرهنــگ  بــا  کشــور 
ــد  ــدا بای ــده کشــش و جذابیــت داشــته باشــد. ابت بینن
ــود  ــازی ش ــریال شفاف س ــن س ــورد ای ــه ای در م نکت
ایــن اســت کــه خانــه پوشــالی به هیچ وجــه  و آن 
موضع گیــری سیاســی نــدارد و دادن درس اخــالق 
اینکــه  یــا  نیســت.  آن  اهــداف  از  بیننــده  بــه 
یــا  آمریــکا  کشــور  سیاســت گذاری های  بخواهــد 
ــه  ــد. نکت ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــورها را تح ــایر کش س
جالــب درمــورد درام هــای سیاســی همیــن اســت کــه 
ــه  ــت! بلک ــت نیس ــی آن سیاس ــوع اصل ــئله و موض مس

ــر... ــی اث ــت اصل ــه محوری ــت ک ــدرت اس ــن ق ای
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اوباما هم »خانه پوشالی« می بیند!
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خانــه پوشــالی )house of cards( ســریالی سیاســی-
هیجانــی محصــول آمریــکا اســت کــه تاکنــون در 4 فصــل 
)52 قســمت( توســط شــبکه اینترنتــی نــت فلیکــس تولیــد 
و پخــش شــده اســت. ســریالی دیدنــی بــا بــازی درخشــان 
مــارا  کیــت  و    )Kevin Spacy( اسپیســی  کویــن 
ــد  ــون دیوی ــی چ ــط کارگردان ــه توس )Kate Mara( ک
فینچــر )David Fincher( هدایــت شــده انــد. ایــن 
ــت های  ــون سیاس ــش تاکن ــان پخ ــته از زم ــریال توانس س
ــد و در  ــش بکش ــه چال ــکا را ب ــی آمری ــی و خارج داخل
ــود. ــه ش ــز مواج ــی نی ــام خوب ــت ع ــا مقبولی ــال ب عین ح

در ســریال »فرانســیس آندروود«)بــا بــازی اسپیســی( 
یــک نماینــده دموکــرات بلنــد پایــه کنگــره اســت. در دو 
ــدرت و  ــه ق ــنگی او ب ــش تش ــر نمای ــعی ب ــل اول س فص
ــت  ــر اس ــور حاض ــه او چط ــده و اینک ــش ش جاه طلبی های
رقیبــان خــود را از دور خــارج کنــد به طوری کــه در 
بخشــی از ســریال وی بــا گفتــن جملــه »اگــر یــک یخچــال 
ــدا بشــه و  ــه و از روی ون ج ــده باش ــی بســته ش روی ون
به طــرف مــن بیفتــه مــن نیســتم کــه بایــد کنــار بکشــم 
ــان  ــاد.« نش ــن نی ــمت م ــد س ــه بای ــال ک ــه اون یخچ بلک

ــت. ــم اس ــرور و بی رح ــردی مغ ــه ف ــد ک می ده
ــی  ــار هیجان ــان ســریال انتظ ــان فصــل دوم مخاطب ــا پای ب
بیشــتر را داشــتند ولــی گویــا بــا دیــدن فصــل ســوم کمــی 
ناامیــد شــدند. در فصــل ســوم تماشــاگران این بــار بیشــتر 
ــوند و از  ــخصیت ها می ش ــی ش ــخصی زندگ ــه ش وارد جنب
ــل  ــدروود همچــون دو فصــل قب ــه آن نقشــه های جاه طلبان
خبــری نیســت، بــا ایــن حــال جذابیــت کلــی ســریال بــا 
ــده و  ــم نش ــران ک ــوب بازیگ ــازی خ ــتان پردازی و ب داس
ــاز هــم ســریال بیــش از 80 درصــد مخاطبــان خــود را  ب
ــت  ــت اف ــوان گف ــاید بت ــت و ش ــته اس ــگاه داش ــی ن راض
ــروع  ــا ش ــن فصــل ب ــان در ای ــد درصــدی مخاطبانش چن
نــت  و  نمی آیــد  به چشــم  فصــل 4 چنــدان  پخــش 
فلیکــس توانســت بــا بــه نمایــش درآوردن داســتان 
دوبــاره  را  مخاطبانــش  قبــل  چــون  هیجان انگیــزی 

ــد. ــاد کن ــد ایج ــی جدی ــت آورد و غوغای به دس
پــس از تماشــای 4 فصــل ســریال تصمیــم گرفتــم 
مطــرح  ســایت های  منتقــدان  و  کاربــران  نظــرات 
 IMDB ،yahoomovie همچــون  فیلــم  رنکینــگ 
ــد از  ــم. بع ــی کن mrqe ،rottentomato و ... را بررس
ــدن  ــرات و دی ــدن نظ ــایت ها و خوان ــه س ــر زدن ب س
ــان  ــمت مخاطب ــت از س ــوان گف ــریال می ت ــای س نمره ه
عمومــی ســریال نقــد خاصــی وارد نشــده و بیشــتر افــراد 
ــواردی  ــن م ــی و چنی ــازی، کارگردان ــف از ب ــه تعری ب
طرفــداران  از  عــده ای  بیــن  ایــن  در  پرداخته انــد. 
ــد و عــده  ــه بحــث و جــدل پرداخته ان بازیگــران باهــم ب
ــی داشــتند  ــه ســریال اعتراضات انگشت شــماری نســبت ب

ــد.  ــوم کردن ــریال را محک ــتان دروغ س و داس
از آمــار موجــود تــا لحظــه نوشــتن ایــن متــن در ســایتی 
مثــل IMDB در نظرســنجی ایــن ســریال می تــوان دیــد 
ــا آمــار 281189 نظــر دهنــده، ســریال نمــره 9 از  کــه ب

ایــن روزهــا شــاید »خانــه پوشــالی« یکــی از پرتکرارتریــن و 
پربیننده تریــن ســریال های دنیــا باشــد. ســریالی که اقتباســی 
ــه  ــوان اســت. خان ــن عن ــا همی ــر ب ــک ســریال قدیمی ت از ی
پوشــالی بــه بررســی عمیــق الیه هــای پنهــان درگیری هــای 

ــردازد. ــکا می پ ــه ســفید دولــت آمری سیاســی در خان
بــه اذعــان بســیاری از مقامــات آمریکایــی این ســریال در به 
تصویــر کشــیدن فضــای سیاســی حاکــم بــر آمریکا توانســته 
ــر  ــریال بیان گ ــن س ــرای ای ــد. ماج ــل کن ــر عم ــی موث خیل
ــر ســر  ــا و کشــمکش های ســاکنان کاخ ســفید ب درگیری ه
قــدرت اســت و در ایــن میــان بخــت و اقبــال بیــش از پیش 
بــا »فرانــک آندروود«)بــا بــازی درخشــان کویــن اسپیســی(، 
قهرمــان اصلــی داســتان، البتــه اگــر بشــود نــام او را قهرمــان 

گذاشــت، همــراه اســت!
او شــخصیتی عمل گــرا، بی رحــم و مــکار اســت و تنهــا 
ــه دور  ــدار و ب ــی پای ــد؛ قدرت هــدف خــود را قــدرت می دان

ــزش. از لغ
فرانــک آنــدروود در هــر فصــل ایــن ســریال بــا چالش هایــی 
ــر  ــه ای مکارانه ت ــب و حیل ــار از فری ــر ب ــه رو اســت و ه روب
ــرای  ــرد. او ب ــره می گی ــود به ــداف خ ــبرد اه ــرای پیش ب
ــت اول ریاســت جمهــور کنگــره  ــه پســت معاون رســیدن ب
ــم  ــان را در ه ــه معلم ــذارد، اتحادی ــار می گ ــت فش را تح
ــد  ــه می زن ــور حق ــی رییس جمه ــاور اصل ــه مش ــد، ب می کوب
و... . هــر چقــدر جایــگاه آنــدوود باالتــر مــی رود، حقه هــای او 

هــم کثیف تــر و حیله هایــش بزرگ تــر می شــود.
ــر یــک اصــل تمرکــز دارد و آن نشــان  ــه پوشــالی« ب »خان
ــی در  ــدرت و الب ــش ق ــت و نق ــل سیاس ــره اصی دادن چه
معــادالت سیاســی اســت. قــدرت اصلــی فرانــک در توانایــی 
او بــرای اعتمادســازی، فریــب و اقنــاع دیگــران نهفته اســت. 
او بــه شــدت بــر طمــع کاری افــراد تکیــه می کنــد و بــه تیــم 

خــود هــم وفــادار اســت.
آنچــه کــه در طــول ایــن چهــار فصــل بــه چشــم  می خــورد 
ایــن اســت کــه فرانــک در هــر دوره تنهــا و تنهاتــر می شــود. 

ــا  ــابه ب ــایت های مش ــرده و در س ــود ک ــب خ 10 را نصی
جامعــه آمــاری بیشــتر یــا کمتــر امتیــاز ایــن ســریال بیــن 

8.9 تــا 9.1 در نوســان اســت.
ــد  ــد دی ــن بای ــرات مخاطبی ــش نظ ــی بخ ــد از بررس بع
ــن  ــرای گفت ــی ب ــه حرف های ــه چ ــن زمین ــدان در ای منتق
دارنــد پــس بــه بخــش نظــرات منتقــدان رفتــم و شــروع 

بــه خوانــدن نظــرات آنهــا نســبت بــه ســریال کــردم.
ــدان  ــرف منتق ــل rottentomato از ط ــایتی مث در س
ــده  ــریال دی ــاره س ــی درب ــی خاص ــه منف ــدان نکت چن
ــادی  ــورد انتق ــا م ــت تنه ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــی ش نم
کــه در ســایت IMDB نمــود بیشــتری داشــت دربــاره 
ــل 4  ــه در فص ــود ک ــریال ب ــوم س ــل س ــتان فص داس

ــود. ــده ب ــران ش جب
ــالی«  ــه پوش ــدان »خان ــان و منتق ــر مخاطب ــن اکث بنابرای
ــه  ــن متوج ــن بی ــه در ای ــا اینک ــته اند ت ــت داش را دوس
ــی،  ــره خاک ــن ک ــری از ای ــه دیگ ــاید در گوش ــدم ش ش
ــه  ــد ک ــته باش ــزادی داش ــف هم ــه مخال ــد همیش منتق
و  به خــود  نســبت  نظرهــا  و  توجــه  جلــب  بــرای 
نظــری  ناگهــان  می کنــد  ســعی  دیگــر  انگیزه هــای 
متفــاوت و جنجالــی نســبت بــه فیلــم یــا ســریالی ارائــه 
 )kyle smith( ــل اســمیت ــام کای ــه ن ــردی ب ــد. ف ده
ــوب و  ــرات خ ــام نظ ــان تم از new York post  در می
ــاز  ــا دادن امتی ــاالی 60 از 100 ب ــره ب ــا نم ــط ب متوس
زیــر 30 و بــا اختــالف زیــاد ســعی کــرده بــود ســریال 
را زیــر ســوال ببــرد! پــس برایــم جالــب شــد کــه شــاید 
ایــن فــرد نکتــه فنــی یــا سیاســی خاصــی بــرای گفتــن 
ــردن نوشــته هایش  ــال ک ــد از دنب ــا بع داشــته باشــد ام
ــق  ــود احم ــوم ب ــش معل ــه از حرفای ــه ای ک ــا نکت تنه
خطــاب کــردن فینچــر، عوامــل و گویــی مخاطبــان بــود!

ــت  ــوان گف ــی می ت ــدی کل ــک جمع بن ــت در ی درنهای
ــی  ــریال را نمایش ــن س ــه ای ــدودی ک ــده مع ــز ع به ج
اکثــر  خوانده انــد،  دروغ  و  شــرم آور  و  مضحــک 
ــر  ــد و کمت ــوده ان ســریال دوســتان از ســریال راضــی ب
ــازی و  ــز ب ــه ای را به ج ــه نکت ــد ک ــدا می ش ــی پی کس

ــد. ــرار داده باش ــر ق ــد نظ ــی م کارگردان

ــر  ــک ب ــاران فران ــه ی ــر شــدن حلق ــی و کوچک ت ــن تنهای ای
اثــر خــوی قدرت طلــب او و منــش دیکتاتورمابانــه اش 
اســت. او بــه شــدت باهــوش و در عیــن حــال قدرت طلــب 
ــی  ــا کس ــرم را ب ــد راس ه ــا نمی خواه ــک قطع ــت. فران اس
ــزش  ــرات ری ــه اث ــود ک ــث می ش ــن باع ــود. ای ــریک ش ش

اطرافیــان او حتــی بــه همســرش هــم برســد.
فرانــک آنــدروود تنهاتریــن فــرد قدرتمنــد در جهــان اســت. 
ــه شــدت  ــه ب ــن اســت ک شــاید یکــی از اشــتباهات وی ای
عمل گراســت و در راه خــود دشمن ســازی های زیــادی 
ــان او  ــزش اطرافی ــک موجــب ری ــن مشــی فران ــد. ای می کن
ــن  ــد.  همی ــاه می برن ــل او پن ــه جبهــه مقاب ــا ب شــده و آن ه
ــرای  ــی ب ــد. او شانس ــام کن ــک را تم ــی کار فران خودکامگ

ــاره ایســتادن نخواهــد داشــت. دوب
ــش  ــارم در نمای ــل چه ــل، فص ــن چهارفص ــن ای ــا در بی ام
فطــرت پســت او ســنگ تمــام گذاشــت. فرانــک بــا بحــران 
ــه رو  ــواص روب ــوام و خ ــن ع ــروعیت در بی ــت و مش مقبولی
ــا او نمی ماننــد.  اســت. او خــوب می دانــد کــه اطرافیانــش ب
حتــی در ایــن فصــل برخــی از یــاران غــارش بــا روزنامه هــا 
مصاحبــه  کردنــد و پــرده از اســرار تاریــک فرانک برداشــتند.

در بیــن عــوام هــم فرانــک مقبولیتــی نــدارد. »فــردی« همان 
ــده می پخــت شــاید  ــرای فرانــک خــوراک دن کســی کــه ب
ــه او  ــر ب ــه دیگ ــت ک ــی اس ــه مردم ــاد از عام ــن نم بهتری

اعتقــادی ندارنــد. 
در ایــن فصــل او تنهــا یــک شــانس بــه دســت آورد. ظهــور 
گروهــی بــه نــام »آیکــو« کــه تقریبــا نمــادی از داعــش در 
دنیــای کنونــی اســت. گروهــی تروریســتی کــه بــه تازگــی 
ظهــور کــرده و ماننــد داعــش بی پــرده جنایــت می کنــد .او 
تصمیــم می گیــرد بیــن بمــب خبــری گــزارش رســوایی اش 
در یــک روزنامــه و برهــم زدن آســایش روانــی مــردم، دومی 
را انتخــاب کنــد و همیــن، چنــد صباحــی او را بــر ســر قدرت 
نــگاه خواهــد داشــت. او فضــای جامعــه را بــه ســمت امنیتی 
شــدن و چالش هــای روانــی پیــش می بــرد. شــاید در فصــل 
آینــده شــاهد جنــگ بزرگــی باشــیم کــه او بــه پــا خواهــد 
کــرد. شــاید هــم طومــارش در همــان فصــل بــا برگــزاری 

انتخابــات پیچیــده شــود.

امیررضا احتشام نسب
کارشناسی روابط عمومی 94

سعید کریم پور
فارغ التحصیل حقوق

بــه نظــر می آیــد بــاراک اوبامــا هــم از آن ســریال  دوســت های جــدی اســت. او چنــد بــار در ســخنرانی ها و مصاحبه هایــش بــه ســریال 
»خانــه پوشــالی« اشــاره کــرده و حتــی گفتــه: »آرزو می کنــم واشــنگتن واقعی بیشــتر شــبیه واشــنگتن خانه پوشــالی باشــد.« ســریال های 
تلویزیونــی مــورد عالقــه اوبامــا از ایــن قــرار هســتند:  »خانــه پوشــالی«، »مــش«، »پارک هــا و تفریح هــا«، »خانــواده مــدرن«، »بــازی تــاج 
و تخــت«، »دانتــون ابــی«، »بریکینــگ بــد« و »امپراتــوری بــوردواک«. اوبامــا حتــی در اکانــت توییتــرش از فالوئرهــا و دســت اندرکاران 

ســریال خانــه پوشــالی خواســت پیش دســتی نکننــد و قســمت های مهــم ســریال در فصــل جدیــد را بازگــو نکننــد.

رستاخیز ماکیاولی

به بهانه پخش فصل چهارم سریال خانه پوشالی

9 از 10؟!
بررسی اجمالی »خانه پوشالی« در سایت های سینمایی

هزینه های قدرت
واکاوی فصل چهارم سریال خانه پوشالی

ادامه از صفحه 5
رستاخیـــز ماکیـــاولی

رســیدن  فاصلــه  ســریال  در  کشیده شــده  تصویــر 
و  دانســته  کــم  خیلــی  را  رســوایی  و  هــدف  بــه 
بــا  کــه  شــخصیت ها  بی وقفــه  ریســک های  ایــن 
تعلیــق  می شــود،  محکــم  سیاســی  فکــر  پشــتوانه 
اصلــی ســریال را ایجــاد کــرده اســت. در هــر فصــل 
فرعــی  و  اصلــی  کاراکترهــای  یکســری  از ســریال 
زوایــای  درگیــر  را  بیننــده  کــه  دارنــد  حضــور 
زندگــی و تعامــل خــود بــا سیاســت کــرده امــا 
ــدرت  ــک ق ــه ی ــکلی طعم ــه ش ــدام ب ــت هرک درنهای
برداشــته  راه  ســر  از  و  می شــوند  باالتــر  فکــری 
خشــن  و  ناامــن  دنیــای  مخاطــب  تــا  می شــوند 
باالتــری  سیاســت را کامــاًل حــس کنــد. قــدرت 
صفــات  داشــتن  بــه  تظاهرکــردن  می دانــد  کــه 
بیشــتری  ســود  آن،  بــه  عمل کــردن  از  خــوب 
درس  ایــن  و  داشــت.  خواهــد  به همــراه  برایــش 
کثیفــی اســت کــه ســریال بــه شــکلی هنرمندانــه 

می آمــوزد. خــود  به مخاطــب 
ــریال  ــن س ــدن ای ــگام دی ــت هن ــد گف ــان بای در پای
هــر  کــه  زیــرا  نشــود،  فرامــوش  کاغــذ  و  قلــم 

سیاســت. از  اســت  بزرگــی  درس  آن  ســکانس 

ــیند  ــریال می نش ــن س ــای ای ــه تماش ــده ب ــی بینن وقت
از  تــا  باشــد  آن  به دنبــال  کــه  ایــن  از  بیشــتر 
پایــان قصــه ســردر بیــاورد، بیشــتر تمایــل دارد 
شــده  هم قــدم  کاراکتر هــا  بــا  لحظه به لحظــه  تــا 
کنــد.  درک  را  ســریال  از  لحظــه  آن  مفهــوم  و 
مفاهیــم  ایــن  از  مملــو  ســریال  از  قســمت  هــر 
بــرای  به هیچ وجــه  کــه  می باشــد  هیجانــات  و 
نقطــه  ایــن  ســریال  نیســت.  خســته کننده  بیننــده 
ــه ای  ــت. فیلمنام ــه اس ــون فیلمنام ــود را مدی ــوت خ ق
ــا عمــق و مفهومــی کــه بــه هــر ســکانس خــود  کــه ب
ــذب  ــرای ج ــکاری ب ــه فریب ــازی ب ــر نی ــد دیگ می ده
ــت  ــور اس ــتر حادثه مح ــریال بیش ــدارد. س ــده ن بینن
ــا  ــریال ب ــمت از س ــر قس ــخصیت محور. در ه ــا ش ت
ــویم  اتفاقــات و مقدمه هــای فراوانــی روبــه رو می ش
ــود  ــان خ ــر زم ــریال در اکث ــود س ــث می ش ــه باع ک
باقــی  خــود  لتهــاب  ا در  بیننــده  و  بمانــد  اوج  در 
داســتان گویی  از  فرمــت  ایــن  چراکــه  بمانــد. 
به ظاهــر  قســمت های  در  حتــی  می شــود  باعــث 
ــای  ــا درگیری ه ــده ب ــم، بینن ــریال ه ــل کننده س کس
ذهنــی کاراکترهــا برانگیختــه شــود. سیاســت بــه 

را به عهــده می گیــرد. ســریال خانــه پوشــالی هــم 
ــه ای از  ــان صادقان ــر بی ــعی ب ــت س ــن محوری ــا همی ب
ــی  ــن قدرت طلب نی ــول و قوا ــود دارد. اص ــتان خ داس
کــه  اســت  جهانــی  زبانــی  دارای  ســلطه گری  و 
نمی شــود.  خــاص  محیطــی  یــا  افــراد  منحصربــه 
ــص  ــر مخت ث ــن ا ــه ای ــت ک ــوان گف ــه نمی ت به هیچ وج
بــه مــردم آمریــکا اســت و مــردم ســایر نقــاط دنیــا 
درمــورد  بیننــده  نیســت  الزم  غریبه انــد.  آن  بــا 
ــته  ــادی داش ــات زی ــکا اطالع ــی آمری ــتم سیاس سیس
باشــد تــا ســریال و داســتان آنــرا درک کنــد و 
ــریال  ــن س ــازندگان ای ــدف س ــرد. ه ــذت بب از آن ل
ــالش  ــه ت ــوده، بلک ــی نب ــتان سیاس ــک داس ــن ی گفت
ــای  ــه و نیرنگ ه ــدون حق ــی را ب ــا جهان ــد ت ن کرده ا
و  نظــر  تماشــاگر  تــا  بکشــند  به تصویــر  معمــول، 
ــض  ــون به مح ــد. چ ــته باش ــودش را داش ــاوت خ قض
رویکــرد  کــه  کننــد  تــالش  ســازندگان  اینکــه 
سیاســی یــا یــک نظــر خــاص را بــه داســتان ســریال 
لقــا کننــد، کار تبلیغاتــی و شــعاری شــده و ایــن  ا

اســت. قصه گویــی صادقانــه  برخــالف 
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بــه گــزارش ســرویس دانشــگاهی ایســنا، متــن حکــم انتصــاب دکتــر الهــه حجــازی بــه شــرح ذیــل اســت: بــا عنایــت بــه تجربه، 
تعهــد و تخصــص جنابعالــی بــه ســمت مشــاور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در امــور بانــوان منصــوب می شــوید.امید اســت 
بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و بهــره بــرداری از تجارب،ارائــه نظــرات و پیشــنهادات و راهکارهــای ارزنــده در حــوزه زنــان، در 
انجــام وظایــف محولــه و ارتقــای جایــگاه زنــان و حضــور و مشــارکت موثــر آنــان در مراکــز تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی 
موفــق باشــید.  بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم، دکتــر الهــه حجــازی دانشــیار و مدیر گــروه روانشناســی و علــوم تربیتی 

دانشــگاه تهــران اســت . 

دارالفنون
سهم زنان در حوزه تصمیم گیری چیست؟
گزارش نشست »زنان در مجلس، چالش ها و دستاوردها«

دانشــکده  فروردیــن؛   28 شــنبه  گــزارش:  پیــش 
ــریعتی  ــت ش ــان عف ــی میزب ــگاه فردوس ــات دانش ادبی
نماینــده اصولگــرای دوره هــای هفتــم و هشــتم مجلــس 
و الهــه کوالیــی نماینــده اصــاح طلــب مجلــس ششــم 
ــا و  ــش ه ــس، چال ــان در مجل ــوان جلســه »زن ــود. عن ب
ــان دو  ــدال می ــرای ج ــد ب ــه ای ش ــتاوردها« بهان دس
ــی  ــای خوب ــث ه ــان. بح ــوق زن ــون حق ــدگاه پیرام دی
شــکل گرفــت و طرفیــن نظــرات خــود را شــفاف بیــان 
کردنــد. انعــکاس برنامــه در رســانه هــای کشــور 
گســترده بــود کــه ایــن امــر را مــی تــوان ناشــی از داغ 
ــی  ــان تلق ــوق زن ــون حق ــث پیرام ــگی بح ــودن همیش ب
کــرد. خاصــه ای از آنچــه در جلســه مذکــور گذشــت 

ــم. ــی خوانی ــم م ــا ه را ب
الهه کوالیی گفت: آنچه 

مســاله زنــان و در واقــع نقــش زنــان در تحــوالت هــر 
ــن  ــا یکــی از مهمتری ــه م ــه در جامع ــه ای از جمل جامع
ــه آن  ــه ب ــه جامع ــت ک ــی اس ــن مباحث و تاثیرگذارتری
توجــه دارد. بــه ویــژه بــرای مــا کــه انقــالب اســالمی 
را پشــت ســر گذاشــته ایــم و در واقــع نظــام جمهــوری 
ــا و  ــه باره ــی ک ــم. انقالب ــی کنی ــه م ــالمی را تجرب اس
ــان  ــذار زن ــر گ ــش اث ــر نق ــی )ره( ب ــام خمین ــا ام باره
ــان  ــد. زن ــته ان ــد داش ــی آن تاکی ــروزی و برپای ــر پی ب
ــد.  ــوده ان ــذار ب ــس، بســیار اثرگ ــری مجل در شــکل گی
ــف آن  ــل مختل ــان در مراح ــش زن ــه نق ــی ک در نظام
ــس  ــه دوره مجل ــول ن ــت در ط ــوده اس ــاال ب ــیار ب بس
ــاالی 5  ــه ب ــچ گاه ب ــان هی ــهم زن ــذاری س ــون گ قان
ــور  ــدل حض ــا مع ــوز ت ــا هن ــت. م ــیده اس ــد نرس درص
زنــان در مجالــس قانــون گــذاری چــه در جهــان 
ــه  ــه خاورمیان ــه در منطق ــت و چ ــد اس ــه 30 درص ک
ــزار  ــه برگ ــه در ترکی ــی ک ــن انتخابات ــق آخری ــه طب ک

ــم. ــش داری ــی در پی ــی طوالن ــد( راه ــد)17 درص ش
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــی ش ــرح م ــا مط ــه اینج ــوالی ک س
ســهم زنــان در حــوزه تصمیــم گیــری چیســت؟ در 
بحــث تاریخــی کــه مــا بــه آن تعلــق داریــم مــا 
در  را  آن  تاثیــر  و  دینــی  هــای  آمــوزه  نمی توانیــم 
وضعیــت زنــان در جوامــع اســالمی نادیــده بگیریــم و این 
مســاله خــاص ایــران نیســت و همــه کشــورهای اســالمی 
ــرو هســتند و بســیاری از  ــن مســائل روب ــا ای ــش ب کمابی
ســنت هــای تاریخــی و فرهنگــی جاهلــی بــه نــام اســالم 
ــالم در  ــم اس ــم بگوی ــی خواه ــن م ــود. م ــال می ش اعم
ــد.  ــازل ش ــا ن ــی)ص( م ــر پیامبرگرام ــرزمینی ب ــه س چ
ــدند،  ــی ش ــور م ــه گ ــده ب ــان زن ــه زن ــرزمینی ک در س
ــه  ــد و ب ــردان بودن ــوک م ــان ممل ــه زن ــرزمینی ک در س
ــار  ــه آث ــاب شــما را ب ــن ب ــق داشــتند. در ای ــا تعل آن ه
دکتــر آیینــه ونــد ارجــاع مــی دهــم. فرهنگــی کــه پیــش 
از اســالم در جزیــره العــرب حکــم فرمایــی داشــت 
آثــار خــودش را در دوران پــس از رحلــت حضــرت 
ــا  ــی منتقــل کــرد و م ــر آمــوزه هــای دین رســول)ص( ب
شــاهد بازگشــت جاهلیــت در اشــکال و شــیوه هــای 
ــا  ــع ت ــن جوام ــا و آداب ای ــد در فرهنــگ، ســنت ه جدی
ــه  ــم ب ــی بینی ــا م ــروزی کــه م ــا ام ــم، ت ــوده ای ــروز ب ام
نــام دیــن محدودیــت هــا و تبعیــض هــا و اعمــال رفتــار 
ــام دیــن  ــه ن ــا آمــوزه هــای دینــی امــا ب غیــر منطبــق ب
ــه  ــه علمــای اســالم ب ــی ک در حــال اجــرا اســت در حال
خصــوص علمــای شــیعه تصویــری کــه از زنــان در ایــن 
ــا  ــان دیدگاه ه ــد در رأسش ــی کنن ــه م ــا ارائ ــوزه ه آم
و آمــوزه هــای امــام خمینــی چیــز دیگــری را بــه 
ــاهده  ــا مش ــن عملکرده ــا در ای ــه م ــوزد ک ــا می آم م
ــکل  ــالمی ش ــالب اس ــه در انق ــزی ک ــم. آن چی نمی کنی
ــک  ــی، ی ــر مذهب ــک رهب ــه ی ــت ک ــن اس ــرد ای ــی گی م
ــش  ــه نق ــد ک ــازه می ده ــا اج ــه تنه ــان ن ــه زن ــه ب فقی
ــش  ــن نق ــه ای ــا را ب ــه آن ه ــند بلک ــته باش سیاســی داش
مکلــف می کنــد. جملــه معــروف حضــرت امــام را همــه 
شــنیده انــد کــه »زنــان بایــد در مقــدرات سیاســی 
کشــور شــرکت داشــته باشــند« و معنــای ایــن ســخن آن 
اســت کــه ایشــان حکــم بــه شــرکت زنــان در مقــدرات 
سیاســی مــی دهنــد و ایــن مســاله در کشــوری صــورت 
ــوده  ــر آن حاکــم ب ــدر ســاالر ب ــرد کــه نظــام پ مــی گی
اســت. قــرآن کریــم مــی گویــد: زن و مــرد را از نفــس 
واحــده بــا حقــوق انســانی برابــر آفریــده و در ســاختارها و 
شــعب مختلــف ایشــان را قــرار دادیــم و البته برترینشــان 
فقــط بــا تقواتریــن آن هــا هســتند. ایــن تقــوا در جوامــع 
ــیت  ــت و جنس ــده اس ــیت ش ــه جنس ــل ب ــالمی تبدی اس
ــس از  ــرد. پ ــی گی ــرار م ــری ق ــالک برت ــه م ــت ک اس
ــاز  ــصت و آغ ــه ش ــان ده ــا در پای ــه م ــت ک ــگ اس جن
دهــه هفتــاد و در تعامــل بــا جامعــه جهانــی کــه مســاله 
ــه  ــه ب ــا دو زاوی ــان مســاله تمــام جهــان مــی شــود ب زن
موضــوع زنــان نــگاه مــی کنیــم. یکــی مســاله حقــوق بشــر 

ــگاه از منظــر  و دیگــری بحــث کارآمــدی اســت. یــک ن
حقــوق بشــر اســت یعنــی حقــوق بشــر از حقــوق انســانی 
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــژه م ــور وی ــه ط ــان ب زن
ــه  ــت ک ــعه اس ــای توس ــه ه ــی برنام ــر ارزیاب ــگاه دیگ ن
ــده آن  ــزار شــده و نشــان دهن در کشــورهای دیگــر برگ
ــان توجــه نشــود برنامــه  اســت کــه اگــر بــه مســائل زن
هــای توســعه موفقیــت آمیــز نیســت. پــس نتیجــه 
می گیریــم برطــرف کــردن موانــع مشــارکت زنــان  
مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد کــه تحقــق برنامــه توســعه 
ــل وصــول  ــا قاب ــدی ه ــن توانمن ــری ای ــه کارگی ــدون ب ب
نخواهــد بــود. از زمــان ریاســت جمهــوری آقــای هاشــمی 
رفســنجانی بحــث مرکــز مشــارکت زنــان مطــرح شــد و 
ــی  ــه های ــب بودج ــن ترتی ــه همی ــات ب در دوره اصالح
ــت  ــع محرومی ــان، رف ــوزه زن ــای ح ــت ه ــرای فعالی ب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــای براب ــت ه ــاد فرص ــا و ایج ه
ــا  ــت و م ــس اس ــم در مجل ــاب آن ه ــرد و بازت ــی گی م
ــس ششــم  ــس پنجــم و مجل ــه در مجل شــاهد هســتیم ک
مســاله زنــان پراهمیــت واقــع مــی شــود. باالتریــن تعــداد 
نماینــدگان زن در مجلــس پنجــم حضــور پیــدا مــی کننــد 
و ایــن بــه آن معناســت کــه مــا نهــاد مجلــس را از دیگــر 
تحــوالت جامعــه نمــی توانیــم جــدا ســازیم. در ایــن دوره 
ــار اســت کــه مســائلی ماننــد ارث، دیــه،  بــرای اولیــن ب
اجــرت المثــل بیــان مــی شــود کــه بــه معنــای امــروزی 
کــردن حقــوق زنــان اســت. اوج ایــن تــالش را در 
ــم کــه جامعــه متقاضــی اعمــال  مجلــس ششــم مــی بینی
اراده انســان بــر سرنوشــتش اســت و شــدت آن در ایــن 
ــب  ــن ترتی ــه همی ــود و ب ــی ش ــده م ــس دی دوره از مجل
مســاله زنــان نیــز در ایــن بــازه از توجــه بیشــتری 
بهره منــد مــی شــود و تــالش مــی شــود کــه اصالحــات 
ــواده صــورت  بیشــتری در حــوزه مبانــی مربــوط بــه خان
ــات و  ــث تصادف ــری زن در بح ــوع براب ــرد و موض بگی
بیمــه هــا اســت کــه همــه ایــن هــا گویــای ایــن مســاله 
اســت کــه بــه تدریــج تغییــرات در حــال انجــام اســت.

بــرای مثــال در مــورد اصالحــات مجلــس ششــم، اصــالح 
قانــون حضانــت اســت. قبــل از اصــالح قانــون حضانــت 
ــرع زن در  ــکام ش ــوب اح ــن در چارچ ــام دی ــه ن زن ب
صــورت جدایــی از مــرد مــی توانســت دو ســال پســر و 
هفــت ســال دختــر خــود را نگــه دارد و بعــد از آن هــم 
ــا همراهــی  ــی کــه ب ــا بررســی های ــدر دهــد. ب ــل پ تحوی
ــان اندیشــه در حــوزه و دانشــگاه  ــا و صاحب قضــات، علم
ــالح  ــه اص ــون را اینگون ــن قان ــا ای ــت م ــورت گرف ص
ــد  ــی توان ــالق، زن م ــام ط ــورت انج ــه در ص ــم ک کردی
ــت  ــال تحــت حضان ــت س ــن هف ــا س ــر و پســر را ت دخت
بگیــرد و بعــد از هفــت ســال هــم فرزنــد بــه دادگاه داده 
ــد  ــان تایی ــورای نگهب ــم ش ــاله را ه ــن مس ــود. ای ــی ش م
ــی  ــالغ شــد یعن ــون اب ــوان قان ــه عن ــب کــرد و ب و تصوی
بــه نــام دیــن همــان قانــون قبلــی اجــرا مــی شــد و بــه 
نــام دیــن قانــون جدیــد اجــرا مــی گــردد و ایــن نشــان 
مــی دهــد کــه فرآینــد دگرگــون شــدن قانــون در کشــور 
ــه لحــاظ فقــه شــیعه و اجتهــاد بــر اســاس حضــور  مــا ب
ــا  ــی ب ــل انطباق ــره قاب ــد چه ــی توان ــا م ــذار علم تاثیرگ

ــد.  ــه ده ــه را ارائ ــان در جامع ــای روز زن نیازه
بــه هــر روی بعــد از پایــان مجلــس ششــم نــگاه بــه حقوق 
انســان هــا و بــه طــور طبیعــی نســبت بــه حقــوق زنــان 
تغییــر کــرد و مــا شــاهد بودیــم کــه مجموعــه نهاد هــای 
قــدرت بــه ویــژه در مجلــس، زنــان را بــر اســاس 
ــص  ــا تخصی ــد ب ــال کردن ــه دنب ــی ک ــزی های ــه ری برنام
ــه،  ــرون از خان ــان در بی ــای زن ــت ه ــرای فعالی بودجــه ب
ــه  ــورد توج ــه را م ــان در خان ــش زن برجســته ســازی نق
ــم، هشــتم  ــس هفت ــده در مجال ــان نماین ــد. زن ــرار دادن ق

ــه در  ــه ک ــدان گون ــان را ب ــی زن ــش اجتماع ــم نق و نه
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــذاری آن ب ــالمی تاثیرگ ــالب اس انق
ــای  ــش ه ــد؛ نق ــر ســوال بردن ــفانه زی شــده اســت متاس
خانگــی را برجســته کردنــد. بــرای میلیــون هــا دختــر در 
جامعــه مــا اصــال امــکان ازدواج فراهــم نیســت، حــال در 
ــای  ــت ه ــا را از فرص ــما آن ه ــر ش ــرایطی اگ ــن ش چنی
ــاص  ــردان اختص ــه م ــد و آن را ب ــروم کنی ــتغال مح اش
ــه کجــا  ــارغ التحصیــل دانشــگاه هــا ب دهیــد، دختــران ف
ــداد  ــا تع ــود ت ــی ش ــه داده م ــی ک ــد؟ راه حل ــد برون بای
ورود دختــران بــه دانشــگاه هــا کاهــش یابــد ایــن اســت 
کــه ســهمیه بنــدی دانشــگاه هــا علیــه دختــران ترتیــب 
ــه نحــوی کــه ایــن تصــور وجــود دارد کــه  داده شــود ب

ــد!  ــی کنن ــد ازدواج م ــل نکنن ــران تحصی ــر دخت اگ
آنچه عفت شــریعتی گفت:

ــن  ــر دی ــار و از منظ ــه آم ــی در آیین ــر کوالی ــم دکت خان
ــد  ــه ای را اشــاره کردن ــد و نکت مســائلی را مطــرح کردن
کــه قابــل تامــل اســت و آن مســاله  ایــن اســت کــه »ان 
اکرمکــم عنــداهلل اتقاکــم« بــار جنســیتی دارد و قــرآن از 
ــت  ــرار داده اس ــی ق ــگاه خاص ــر زن را در جای ــن منظ ای
ــالح  ــه اص ــب را اینگون ــن مطل ــم ای ــی خواه ــن م ــا م ام
ــانیت و  ــر انس ــرآن از منظ ــه ق ــچ وج ــه هی ــه ب ــم ک کن
ــا  ــت. طبیعت ــداده اس ــرار ن ــیتی ق ــک جنس ــت تفکی آدمی
بحــث مــا بحــث زنــان چــه در مجلــس و چــه در آینــده 
اســت. پشــتوانه معرفتــی، معنــوی و اجتماعــی مــا قــرآن 
و عتــرت اســت. مــا مــی خواهیــم از فعالیــت زن و مــرد، 
ــی  ــه در زندگ ــد؛ چ ــود آی ــه وج ــی ب ــعادتی در زندگ س
فــردی باشــد و چــه در زندگــی اجتماعــی، سیاســی، 
فرهنگــی. یعنــی خوشــبختی زن را از فعالیــت هــا مــد نظــر 
داریــم. و امــا تعبیــر قــرآن از ایــن مســاله اینگونــه اســت 
کــه مــی گویــد: »مــن عمــل صالحــا مــن ذکــر او انثــی و 
هــو مومــن فلنحیینــه حیــاه طیبــه«، زندگانــی ســعادتمندانه 
و خوشــبختی در گــرو عملکــرد صحیــح و مومنانــه اســت و 
تفاوتــی نمــی کنــد کــه شــخص، مــرد یــا زن باشــد. خانــم 
ــر  ــان پیامب ــت در زم ــه دوران جاهلی ــی اشــاره ای ب کوالی
داشــتند، دوران جاهلیــت ســخیف تریــن احــوال عربســتان 
ــد در دوران  ــه بخواهن ــتند ک ــه هس ــروزه چگون ــود و ام ب
ــا  ــان آدم ه ــا هم ــن ه ــک ای ــی ش ــند و ب ــت باش جاهلی
هســتند امــا قــرآن ورای از آن ســرزمین اســت. قــرآن راه 
را مــی گویــد و طریــق، را مشــخص می کنــد و بــه عنــوان 
ــد و  ــه بودن ــازرگان  منطق ــزرگ ب ــر ب ــال همســر پیامب مث
ــورها  ــر کش ــایه و دیگ ــورهای همس ــا کش ــان ب بازرگانیش
ــد  ــان بودن ــی در آن زم ــق داشــت. بســیاری از آقایان رون
ــه  ــد و پیامبــر ب ــو بودن کــه همــه زیــر مجموعــه یــک بان
ایــن بانــو ارج نهــاد و ایــن مگــر جــز ایــن اســت کــه در 
آیینــه تفکــرات قــرآن و عتــرت نقــش مــی بنــدد. نکتــه 
دیگــری کــه الزم مــی دانــم تکمیــل کنــم ایــن اســت کــه 
ــا در  ــتیم، م ــر نگذاش ــت س ــالمی را پش ــالب اس ــا انق م
ــه کشــت و کشــتار و  ــن هم ــالب اســالمی هســتیم. ای انق
فرقــه هایــی چــون داعــش بــه ایــن خاطــر تشــکیل شــده 
کــه بتواننــد در مقابــل انقــالب اســالمی ایــران ســد ایجــاد 
کننــد کــه البتــه نخواهنــد توانســت. بــا همــه ایــن ســخنان 
اســت کــه مــا همانطــور کــه در جامعــه مــردان مشــکل 
داریــم، در جامعــه زنــان هــم مســائلی داریــم. ایــن 
مشــکالت را بایــد حــل بکنیــم از منظرهایــی چــون قانــون 
ــرای  ــن، اج ــرای قوانی ــن اج ــر حس ــارت ب ــذاری، نظ گ
درســت، نظــارت دقیــق مجلــس بایــد باشــد و دیگــر آن 
کــه زندگــی مســتمر اســت و مــا در یــک مجلــس و زمــان 
محــدود نیســتیم. در انقــالب اســالمی ایــن بحــث مطــرح 
ــه  ــال اینک ــند و ح ــته باش ــور داش ــان حض ــه زن ــد ک ش
ــان  ــرلوحه خودم ــالب را س ــای انق ــته ه ــدر خواس ــا چق م

ــه خــود  ــوت وضعــف داشــتیم ب ــدر ق ــم و چق ــرار دادی ق
ــه  ــم ک ــا بگوی ــه را آوردم ت ــن مقدم ــردد. ای ــی گ ــا برم م
مــا نــه مجلــس را پشــت ســر گذاشــته ایــم، حــال جــای 
تامــل دارد کــه از مجلــس اول تــا مجلــس نهــم بــه یــک 
ــد کــه  ــی اشــاره فرمودن ــم کوالی ــوده اســت؟ خان ــه ب گون
ــا  ــر م ــا اگ ــم ام ــوان را داری ــس 5درصــد بان ــا در مجل م
جمعیــت صــد درصــدی را در نظــر بگیریــم، نیمــی از ایــن 
ــن اســت  ــز ای ــا ج ــی زن اســت. آی ــرد و نیم ــت م جمعی
ــی  ــه رای ده ــه در عرص ــان جامع ــی از زن ــر نیم ــه اگ ک
حضــور پیــدا کننــد و فضیلــت شناســی کننــد، مــی تواننــد 
ــد؟  ــش دهن ــدگان را افزای ــداد رای گیرن ــد تع ــن درص ای
ــی  ــرش منف ــتاهایمان نگ ــهرها و روس ــفانه در ش ــا متاس م
زن بــه زن وجــود دارد تــا جایــی کــه برخــی زنــان وقتــی 
ــاب  ــی را انتخ ــرد یک ــک زن و م ــن پزش ــد بی می خواهن
ــا  ــان م ــر زن ــد و اگ ــی گزینن ــرد را برم ــک م ــد پزش کنن
ســهم رای خودشــان را بــرای خانــم هــا بگذارنــد طبیعتــا 
ــی  ــیب شناس ــد آس ــا بای ــد. م ــی آورن ــا رای م ــم ه خان
ــرورش،  ــوزش و پ ــه نحــوه آم ــم ک داشــته باشــیم و ببینی
ــش از 60  ــا اســت. بی ــش کج ــف و قوت ــا ضع ــگ م فرهن
درصــد از فــارغ التحصیــالن مــا در دانشــگاه هــا خانم هــا 
ــتند  ــد هس ــکان کارآم ــم پزش ــز ه ــا نی ــن ه ــتند، ای هس
ــند،  ــی باش ــص م ــر متخص ــای دیگ ــوزه ه ــم در ح و ه
ــد  ــش از 60 درص ــرا بی ــم چ ــی کنی ــد بررس ــس بای پ
ــه  ــان ب ــه ورودش ــا عرص ــه م ــای زن جامع تحصیلکرده ه
مشــاغلی کــه اســتحقاقش را دارنــد کــم اســت. بــه فــرض  
در مجلــس هفتــم تشــکیل کمیســیون زن و خانــواده بــود، 
ــور  ــد و تص ــر باش ــوش ظاه ــی خ ــاید خیل ــخن ش ــن س ای
رفــت کــه در صــورت تشــکیل ایــن کمیســیون مشــکالت 
ــتری  ــی بیش ــی بررس ــا وقت ــود ام ــی ش ــرح م ــا مط آن ج
انجــام دادم بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه اصــال کمیســیون 
زن و خانــواده بــه صــالح زن نیســت، چــون در ایــن 
صــورت تمــام مشــکالت زن را مــی خواهنــد در کمیســیون 
زن و خانــواده بررســی کننــد. مثالــی دیگــر مجلــس هشــتم 
ــم  ــاعت کار خان ــردن س ــم ک ــت از ک ــه صحب ــت ک اس
ــر اســت  ــی خــوش ظاه ــز خیل ــن بحــث نی ــود. ای ــا ب ه
امــا در واقعیــت باعــث اســتخدام نشــدن خانم هــا 
ــد  ــه بخواه ــخصی ک ــر ش ــا ه ــون طبیعت ــردد چ ــی گ م
ــاعت  ــد س ــی ده ــح م ــد ترجی ــتخدام کن ــی را اس کس
ــده  ــر بن ــن خاط ــه همی ــد و ب ــرای او کار کن بیشــتری ب
ــده  ــخن بن ــردم. س ــت ک ــز مخالف ــاله نی ــن مس ــا ای ب
ایــن اســت کــه مــا نبایــد جــو زده شــویم و بعــد هــم 
ــم  ــه نتوانی ــم ک ــرار بگیری ــده ای ق ــام ش ــل انج در عم
ــن مجلــس هشــتم و اواخــر  ــال در همی ــم. مث کاری بکنی
ــود  ــرای بهب ــن ب ــا از نظــرات مجتهدی ــم م ــس هفت مجل
جایــگاه زنــان خیلــی توانســتیم اســتفاده کنیــم. در 
مجلــس هفتــم مســاله ســهم االرث زن از امــوال منقــول 
ــوت همســر را داشــتیم.  ــول همســر پــس از ف و غیرمنق
ــم و  ــم رفتی ــد ق ــع تقلی ــراغ مراج ــه س ــا اول ب ــس م پ
مســاله را مطــرح کردیــم و بزرگــوارن تاییــد کردنــد و 
ــام معظــم  ــم مق ــه رفتی ــوار دیگــری ک ــه ســراغ بزرگ ب
رهبــری بــود و بــه ایشــان عــرض کردیــم کــه زن در 
بحــث ســهم االرث از همســرش بایــد محلــی از اعــراب 
ــه هــر روی ایــن زن حقــی دارد  داشــته باشــد چــون ب
ــی  ــیار خوب ــی بس ــا راهنمای ــه م ــا ب ــان در آن ج و ایش
کردنــد و بــه مــا اعتمــاد بــه نفــس و قــدرت دادنــد و 
ــود  ــد و خ ــری کنی ــاله را پیگی ــن مس ــه ای ــد ک فرمودن
ــهم االرث  ــه از س ــه زوج ــد ک ــادر کردن ــوا ص ــز فت نی
ــول و  ــوال منق ــه زوج از ام ــه ک ــان گون ــرش هم همس
ــز از  ــه نی ــرد، زوج ــی ب ــر ارث م ــول همس ــر منق غی
ــرد. ــی ب ــول همســر ارث م ــر منق ــول و غی ــوال منق ام
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مراسم تودیع و معارفه اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات برگزار شد.
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بــه گــزارش خبرنــگار فرهنگــی دانشــگاه فردوســی مشــهد، در دومیــن جلســه کمیتــه ناظــر بــر نشــریات دانشــگاه در ســال 
1395 از زحمــات ســروش فرشــچین و محمــد رزاقــی دو عضــو اســبق دانشــجویی کمیتــه تقدیربعمــل آمــد. همچنیــن در ایــن 
جلســه مهدیــه یــاوری فارمــد و ســیدعلی پورحســینی گلســتانی بــه عنــوان اعضــای جدیــد دانشــجویی کمیتــه معرفــی شــدند. 
الزم بــه ذکــر اســت پانزدهمیــن انتخابــات مدیــران مســئول نشــریات دانشــجویی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا مشــارکت  90 
درصــدی واجدیــن اخــذ رای یکشــنبه 9 اســفند مــاه 94 در دانشــکده دامپزشــکی برگــزار شــد کــه در آن ســیدعلی پورحســینی 

گلســتانی و مهدیــه یــاوری فارمــد توانســتند بــه عنــوان عضــو اصلــی دانشــجویی کمیتــه واجــد حداکثــر آرا گردنــد.

دارالفنون
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــی آغ ــگاه فردوس ــی دانش ــه میزبان ــم، ب 24 تی ــور  ــا حض 95 و ب /2 /18 ــخ  ــوی، از تاری ــان رض ــتان خراس ــای اس ــگاه ه ــطح دانش ــران در س ــجویان ای ــره دانش ــی مناظ ــابقات مل ــن دوره مس پنجمی

ــوند. ــب ش ــابقات را موج ــن مس ــش ای ــش از پی ــق بی ــود، رون ــور خ ــا حض ــا ب ــد ت ــی کن ــوت م ــد دع ــه من ــجویان عاق ــوم دانش ــوی از عم ــان رض ــگاهی خراس ــجویان جهاددانش ــازمان دانش س

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان

آغاز مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران
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ــزرگ  ــنواره ب ــن جش ــزاری ای ــال برگ ــن س ــال اولی ــدند؛ امس ــی ش ــی ینا« معرف ــی »س ــزه عکاس ــدگان جای برن
ــور  ــس از 100 کش ــزار عک ــش از 15 ه ــه بی ــنواره ک ــن جش ــده ای ــای برگزی ــود. عکس ه ــا ب ــی در ایتالی عکاس
ــد  ــه معــرض دی ــر امســال در نمایشــگاهی در توســکانی ب ــرار اســت در 31 اکتب ــه شــدند ق ــان در آن پذیرفت جه
بازدیدکننــدگان قــرار گیــرد. تصویــر روبــه رو مــردی بــی خانمــان در شــهر رم را نشــان مــی دهــد کــه در ایــن 

ــت. ــناتوره اس ــدو س ــس ادمون ــن عک ــکاس ای ــد. ع ــر ش ــته تقدی ــابقه شایس دوره مس

کافه تریا
موضــوع ایــن هفتــه عکاســخانه »کــودکان« بــود. ســتایش یــک کــودک بــود کــه خنــده هایــش دیگــر نیســت و مــادرش تنهــا مانــد بــا یــاد خنــده هــای فرزنــدش... در گــروه ســرویس عکــس نشــریه همــه اعضــاء موافقــت خــود را بــا ایــن موضــوع اعــالم کردنــد 
و مــا عکــس هایــی کــه از کــودکان فرســتاده شــد را جمــع آوری کردیــم کــه البتــه بــه دلیــل کمبــود فضــای نشــریه مجبــور بــه انتخــاب شــدیم امــا تمــام عکــس هــا در پیــج  اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و کانــال تلگــرام) vaghayemag@( منتشــر 

خواهنــد شــد. موضــوع عکاســی شــماره بعــد » انتظــار در دانشــگاه« اســت! عکــس هــای خــود را از طریــق دایرکــت بــه اینســتاگرام نشــریه یــا ایمیــل نشــریه )vaghayemag@gmail.com( بــرای مــا ارســال کنیــد.
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فـــرم یا تکنیــک؟
نگاهی به فیلم »بادیگارد« آخرین ساخته  ابراهیم حاتمی کیا

»فاطمه معتمدآریا«سفیر محیط زیست جشنواره بین المللی فیلم سبز
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ــران ســفیر محیــط زیســت پنجمیــن جشــنواره  ــا بازیگــر ســینمای ای ــه نقــل از  میــزان، فاطمــه معتمدآری ــع اتفاقیــه ب ــه گــزارش وقای ب
ــی« )1373(، »مســافران«)1370(،  ــم هــای »روســری آب ــه فیل ــم از جمل ــون در بیــش از  58 فیل ــم ســبز شــد. وی تاکن ــی فیل ــن الملل بی
»دختــر شــیرینی فــروش« )1380(، »گیالنــه« )1383(، »اینجــا بــدون مــن« )1389(، »قصــه هــا« )1390(، »یحیــی ســکوت نکــرد«)1393(، 
»نبــات«)2014 میــالدی- جمهــوری آذربایجــان( و... بــازی کــرده اســت. معتمدآریــا همچنیــن در مجموعــه هــای تلویزیونــی همچون»زیــر 
تیــغ«، »آرایشــگاه زیبــا«، »گل پامچــال« و...  و نمایــش هایــی همچــون »ننــه دالور و فرزنــدان او«، »آهــو«، »ریچــارد ســوم« و... بــه ایفــای 
نقــش پرداختــه اســت. وی برنــده بیــش از پانــزده جایــزه معتبــر داخلــی و بیــن المللــی از جشــنواره هایــی همچــون جشــنواره فیلــم ونســن، 
جشــنواره فیلــم مونتــرال، جشــنواره دفــاع مقــدس، جشــنواره فیلــم فجــر، شــنواره بســفر ترکیــه، یــورو اســیا قزاقســتان ، لتــس ســینما ویــن، 
اپســا اســیا پاســیفیک، بریزبــن اســترالیا و... اســت. معتمدآریــا اولیــن زن عضــو هیئــت مدیــره خانــه ســینما بــود. وی ســابقه داوری در 
جشــنواره هــای بیــن المللــی ازجملــه  جشــنواره مراکــش، جشــنواره بیــن المللــي مونیــخ آلمــان، جشــنواره بیــن المللــي اســتانبول، توکیــو 
فیلمکــس ، بریزبــن اســترالیا ، کــرال هنــد، جشــنواره بیــن المللــي فیلــم هــاي آســیایي ســینه فــن، جشــنواره بیــن المللــي فیلــم کــودکان 
قاهــره، جشــنواره ورزل در فرانســه، جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه تهــران و... بــوده اســت. پنجمیــن جشــنواره بیــن الملــی فیلــم ســبز 
24 تــا 31 اردیبهشــت مــاه در تهــران )ســینما فلســطین و مرکــز فرهنگــی هنــری صبــا( و همزمــان در سراســر کشــور برگــزار مــی شــود. کافه تریا
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سحر سعادتی
فارغ التحصیل ادبیات فارسی

بیایید درســت بنویسیم و درست حرف بزنیم.
ــریه  ــماره  نش ــر ش ــه در ه ــت ک ــن اس ــن ای ــدف م ه
نکتــه ای بســیار کوتــاه و در عیــن حــال کاربــردی را 

یــادآوری کنــم:
»پیرامــون« یعنی اطراف و دوروبَر چیزی. 

ــاره   ــی درب ــم« یعن ــط  زیســت ســخن گفتی ــون محی »پیرام
ــه  ــم، ن موضوعــات فرعــی محیــط  زیســت صحبــت  کردی

ــاره خــودش!  درب
ــط  ــه، مرتب ــاره ، درخصــوص، راجع ب ــش بگــذار:  درب به جای

بــا، در زمینــه و...
درست: فضای پیرامونِی بنا را...

نادرست: پیرامون دیدگاه های نوظهور در...

گزارش کارگاه نقد فیلم مسعود فراستی

مرگ بر محتوا، زنده باد فرم!

درست بنویسیم و درست حرف بزنیم

حاتمی کیا، پرســتویی؛ تکرار آژانس؟
ــینما  ــت داران س ــرای دوس ــا ب ــم حاتمی کی ــام ابراهی ن
ــاخت و  ــار س ــته و اخب ــی داش ــت خاص ــواره جذابی هم
ــی را به خــود  ــای فراوان ــار او همیشــه توجه ه ــش آث نمای
ــا  ــتین بار ب ــه نخس ــا ک ــت. حاتمی کی ــوده اس ــب نم جل
ســاخت »دیده بــان« مــورد توجــه قــرار گرفــت، در 
ــیاری  ــیب های بس ــراز و نش ــود ف ــازی خ ــیر فیلمس مس
ــده  ــاخت هف ــس از س ــون پ ــت و اکن ــرده اس ــی ک را ط
متفــاوت،  موضوعــات  تجربه کــردن  و  بلنــد  فیلــم 
ــینمای  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــاید ب ــت ش ــوان گف می ت
ــت.  ــه اس ــظ رفت ــک محاف ــی ی ــراغ زندگ ــه س ــران ب ای
ابتــدای  روزهــای  همــان  از  کــه  نکاتــی  از  یکــی 
ــرد  ــدا ک ــی پی ــتگی فراوان ــم، برجس ــن فیل ــاخت ای س
ــش اول  ــر نق ــوان بازیگ ــتویی به عن ــز پرس ــور پروی حض
ــن  ــی از موفق تری ــه یک ــتویی ک ــود. پرس ــم ب ــن فیل ای
تجربه هــای بازیگــری اش را در »آژانــس شیشــه ای« 
ــا  ــگارد حاتمی کی ــر در بادی ــار دیگ ــود، ب ــرده ب ــق ک خل
البتــه  بادیــگارد  قــرار گرفــت.  رو بــه روی دوربیــن 
ازنظــر موضــوع، چنــدان ارتباطــی بــه آژانــس شیشــه ای 
نــدارد، امــا دقایقــی از فیلــم و نیــز بــازی پرســتویی در 
یکــی  نیســت.  آژانــس  بــه  بی شــباهت  بخش هایــی 
حیــدر  رابطــه   در  می تــوان  را  شــباهت ها  ایــن  از 
ــه  ــه ک ــرد؛ همان گون ــتجو ک ــرش جس ــا همس ــی ب ذبیح
ــش  ــواره درددل های ــم هم ــاج کاظ ــز، ح ــس نی در آژان
ــه  ــت. نکت ــان می گذاش ــه در می ــرش فاطم ــا همس را ب
دیگــر ایــن اســت کــه حیــدر ذبیحــی نیــز ماننــد حــاج 
ــا آنچــه  کاظــم چنــدان از شــرایط راضــی نیســت و گوی

می بینــد بــا آرمان هایــش تطابــق چندانــی نــدارد.
تکنیــک، قدرتمندتر از فرم

ــر  ــیار قدرتمندت ــگارد« بس ــی »بادی ــی کارگردان به طورکل
به نظــر  کــه حتــی  آنگونــه  اســت؛  فیلمنامــه آن  از 

ــاه مســعود فراســتی  ــن م ــه: یکشــنبه 29 فروردی مقدم
ــی  ــع فرهنگ ــه مجتم ــینما ب ــدای س ــر و ص ــد پرس منتق
امــام رضــا)ع( در مشــهد آمــده بــود تــا کاس نقــدی 
ــه ای از  ــد فیلم«.خاص ــرم و نق ــول »ف ــد ح ــا کن برپ
ــم.  ــی خوانی ــم م ــا ه ــاعت را ب ــار س ــه چه ــن جلس ای

شــاید بــرای یــک منتقــد و نویســنده مشــهور و روشــنفکر 
گفتــن ایــن حــرف دردسرســاز باشــد و انــگ بی ســوادی 
و کم عمقــی و ســطحی بودن را برایــش به بــار بیــاورد 
ــی  ــی مثال زدن ــاد به نفس ــا اعتم ــتی ب ــعود فراس ــا مس ام
ــز  ــر ظاهرنگــری و پرهی ــر ســر موضــع خــودش مبنی ب ب
ــی  ــد. و حت ــاری می کن ــوده پافش ــی های بیه از عمق بخش
ــی از  ــه یک ــخ ب ــه در پاس ــاند ک ــی می کش کار را به جای
ــک  ــتی ی ــعود فراس ــد مس ــد بدان ــه می خواه ــار ک حض
ــن  ــده و لح ــا خن ــه! ب ــا ن ــت ی ــت اس ــد فرمالیس منتق
ــز  ــرم چی ــر از ف ــر غی ــد: »مگ ــخ می ده ــود پاس ــوخ خ ش
ــا وجــود دارد؟!«، و ســپس توضیــح  دیگــری هــم در دنی
می دهــد کــه چگونــه جهــاِن بی فــرم، جهــاِن فاقــد 
ــز  ــش از هرچی ــینما بی ــن در س ــت و ای ــی و محتواس معن
نمــود دارد. ســینما بــا تصویــر و تکنیــک ســروکار دارد و 

می رســد آنچــه فیلــم را بــرای تماشــاگران جــذاب 
ــت  ــم اس ــن فیل ــای اکش ــی و صحنه ه ــد، کارگردان می کن
ــود دارد و  ــی وج ــه  مهم ــه نکت ــتان آن. البت ــه داس و ن
ــای  ــا جلوه ه ــی ب ــی کارگردان ــه گاه ــت ک ــن اس آن ای
ــه  ــوند ک ــرده می ش ــه کار ب ــوم ب ــک مفه ــه ی ــژه ب وی
جلوه هــای  دارد.  تصحیــح  بــه  احتیــاج  تصــور  ایــن 
ویــژه  بــدون کارگردانــی درســت و حرفــه ای نتیجــه اش 
ــی  ــن برخ ــکانس های اکش ــی در س ــه گاه ــود آنچ می ش
هیچگونــه  مطلقــًا  کــه  می بینیــم  هنــدی  فیلم هــای 
ــگارد،  ــا در بادی ــزد. ام ــده برنمی انگی ــی را در بینن حس
خودنمایــی  کامــاًل  حاتمی کیــا  قدرتمنــد  کارگردانــی 
فیلــم کــه  به خصــوص در ســکانس آخــر  می کنــد، 
ــی  ــا کارگردان ــران اســت. ام ــر از ســینمای ای ــی فرات حت
ــول  ــل قب ــر قاب ــک اث ــاخت ی ــرای س ــًا ب ــوب، صرف خ
ــه و  ــک فیلمنام ــت ی ــی اس ــه حیات ــت؛ آنچ ــی نیس کاف
ــه  ــذاب اســت ک ــک قصــه  ج ــاده تر، ی ــان س ــه زب ــا ب ی
بادیــگارد فاقــد آن اســت. آنچــه در ادبیــات نقدنویســی 
ــی از  ــع ترکیب ــود در واق ــرح می ش ــرم مط ــوان ف به عن

چیــزی کــه ماهیــت وجــودی اش تصویــر اســت نمی توانــد 
در دنیــای فاقــد فــرم تجلــی یابــد و بعــد عمــاًل بــا تحلیــل 
چنــد ســکانس از فیلــم »مــرد عوضــی« هیچــکاک نشــان 
ــه  ــت. چگون ــوا اس ــن محت ــرم عی ــه ف ــه چگون ــد ک می ده
ــتند  ــی هس ــی انتزاع ــه مفاهیم ــد ک ــرس و امی ــق، ت عش
بــا فــرم عینیــت می یابنــد. مگــر می شــود درمقابــل 
ــک  ــره تک ت ــرد؟ از چه ــت ک ــتدالل مقاوم ــه اس ــن هم ای
ــلیم  ــوی تس ــه نح ــه ب ــه هم ــد ک ــد فهمی ــار می ش حض

ــده اند. ــوی او ش ــتدالل ق اس
مســعود فراســتی کــه برخــی حاضریــن را رئیــس خطــاب 
ــد و  ــیگار می زن ــه س ــه ب ــی ک ــه الی پک های ــد! الب می کن
ــوال  ــه س ــررش، ب ــارژکردن های مک ــودش ش ــول خ به ق
اصــرار  همــه  ظاهــراً  می دهــد.  پاســخ  هــم  حضــار 
دارنــد از فیلم هــای مطــرح روز ایــران و جهــان از او 
ســؤال کننــد امــا پاســخ او یــک کالم اســت: »فقــط 
ــه  ــن توج ــی از حاضری ــوال یک ــره س ــیک ها!« باالخ کالس
ــش  ــد، پرس ــب می کن ــودش جل ــتی را به خ ــعود فراس مس
ــد چطــور می شــود درســت  ــی کــه می خواهــد بدان نوجوان
ــتیاق  ــی و بااش ــار طوالن ــختگیر این ب ــد س ــد؟! و منتق دی
ــاری  ــر و معی ــد. او از مت ــخ می ده ــش را پاس ــن پرس ای
می گویــد کــه زندگــی واقعــی اســت. آنچــه بــا ایــن متــر 
ــورت  ــر این ص ــده و درغی ــاب ش ــت انتخ ــد درس بخوان
مصنوعــی اســت و فاقــد روح. او تأکیــد می کنــد کــه 

کارگردانــی، فیلمنامــه، بازیگــری، موســیقی متــن و... 
ــرم،  ــش از ف ــگارد بی ــم بادی ــود، فیل ــن وج ــا ای اســت. ب
ــون  ــز مدی ــت و آن را نی ــق اس ــک موف ــش تکنی در بخ
ــه  ــت ک ــا اس ــون حاتمی کی ــه ای همچ ــا تجرب ــاز ب فیلمس
بــا دو فیلــم اخیــر خــود یعنــی »چ« و »بادیــگارد« نشــان 
ــن در  ــای اکش ــاخت صحنه ه ــه س ــت. در زمین داده اس
ــن دارد.  ــرای گفت ــدی ب ــای ج ــران، حرف ه ــینمای ای س
نکتــه  دیگــری کــه دربــاره ایــن فیلــم قابــل ذکــر اســت 
آن اســت کــه دقایــق بســیاری از فیلــم بــه گفتــن 
ــعارگونه  ــه ش ــتر جنب ــه بیش ــذرد ک ــی می گ دیالوگ های
به خصــوص در گفتگو هایــی کــه میــان حیــدر  دارد؛ 

ــرد. ــورت می گی ــش ص ــی و مافوق ذبیح
ــیقی متن؛ مثل همیشه تأثیرگذار موس

ــر آن را  ــه کارن همایونف ــم ک ــن فیل ــن ای ــیقی مت موس
ــوص در  ــت و به خص ــذاب اس ــیار ج ــت بس ــاخته اس س
ــه پیشــبرد  ــادی ب ــم، کمــک زی ســکانس های اکشــن فیل
فیلم هــای  در  موســیقی  اصــوالً  می نمایــد.  فیلــم 
و  می کنــد  ایفــا  را  مهمــی  بســیار  نقــش  حاتمی کیــا 

شــناختن کامــل و دقیــق یــک آدم، یــک نویســنده، 
ــر از سرک کشــیدن  ــار بهت ــا ب ــی، صده ــوع زندگ ــک ن ی
بــه هرگوشــه ای و درنتیجــه ناقــص مانــدن فهــم و 
ــد  ــد می گوی ــا تأکی ــت. و ب ــدام اس ــان هرک درک از جه
ــش را.  ــه کارهای ــد و هم ــا بخوانی ــکی را باره داستایوفس
ــان را  ــک جه ــاال ی ــما ح ــون ش ــت چ ــی اس ــن کاف همی
می شناســید یــک آدم را و ایــن دســتاورد بزرگــی اســت. 
ــرام  ــه احت ــی حضــار ب ــان جلســه چهارســاعته وقت در پای
ــد  ــویقش کردن ــتند و تش ــی برخواس ــد جنجال ــن منتق ای
ــروع  ــدا و ش ــه ابت ــی ب ــک ذهن ــک فالش ب ــا ی ــن ب م
جلســه پرتــاب شــدم جایــی کــه تقریبــًا مغرضانــه و کمــی 
کنجکاوانــه از او پرســیدم: »شــما خودتــان را یــک منتقــد 
می دانیــد یــا یــک شــومن؟« باصراحــت و بی تردیــد 
ــم  ــه بگوی ــم قاطعان ــاال می توان ــد«! ح ــخ داد: »منتق پاس
ــن  ــه ای ــروصداهایی ک ــا و س ــام جنجال ه ــس تم در پ
ــود مواضــع  ــا وج ــدازد و ب ــه راه می ان ــد مشــهور ب منتق
ــه  ــا ک ــر فیلم ه ــه اکث ــبت ب ــختانه اش نس ــی وسرس منف
ــف« را از آن  ــه مخال ــد همیش ــام »منتق ــده ن ــبب ش س
خــود کنــد بایــد اقــرار کــرد کــه او فــرم و چهارچوبــی 
ــرات  ــی نظ ــخگوی تمام ــه پاس ــودش دارد ک ــرای خ ب
فیلم هاســت.  بــه  نســبت  سرســختش  و  افراطــی 
چهارچــوب و فــرم مســعود فراســتی، اســتدالل قــوی و 

ــت. ــد اس ــی اش در نق ــواد مثال زدن س

ــی دارد.  ــر فراوان ــده تأثی ــات در بینن ــاد احساس در ایج
»بــوی  رایــن«،  تــا  کرخــه  »از  همچــون  فیلم هایــی 
بخــش  شیشــه ای«  »آژانــس  و  یوســف«  پیراهــن 
موســیقی های  مدیــون  را  موفقیتشــان  از  بســیاری 

تأثیرگــذار مجیــد انتظامــی هســتند.
جشنواره فجر؛ ســؤالی که بی جواب ماند

»بادیــگارد« همان گونــه کــه گفتــه شــد در بخــش 
ــا  ــت ام ــرده اس ــل ک ــد عم ــاًل قدرتمن ــی کام کارگردان
ــت.  ــوده اس ــل ننم ــی حاص ــق چندان ــه توفی در فیلمنام
البتــه درمقایســه بــا بســیاری از فیلم هــای ســینمای 
ــال  ــا به هرح ــری دارد، ام ــیار بهت ــرد بس ــران عملک ای
ــم  ــون ابراهی ــداری همچ ــنده نام ــردان و نویس از کارگ
بیش تــری  انتظــار  زمینــه  ایــن  در  حاتمی کیــا 
می رفــت. بــا این حــال هــم چنــان ســؤال بزرگــی 
ــرا داوران  ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــن می مان ــه در ذه ک
ــا  ــیاری از بخش ه ــم را در بس ــن فیل ــر، ای ــنواره فج جش
ــزد  ــته  نام ــی شایس ــی، حت ــن کارگردان ــه بهتری از جمل

ــتند؟ ــم ندانس ــدن ه ش
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ــه  ــران ب ــی از بازیگ ــور جمع ــا حض ــلفی ب ــار س ــا انتش ــی ب ــا یزدان ــای رض ــر برنامه ه ــر و مدی ــی بازیگ ــی اوج عل
ــبی  ــت: ش ــته اس ــس نوش ــن عک ــف ای ــت.  او در توصی ــی نوش ــی از یزدان ــعر جالب ــمیعی ش ــور س ــراه پرفس هم
ــری،  ــراه امیرجــاِن جعف ــه هم ــرم و دوســت داشــتنی ب ــای پرفســور ســمیعی محت ــاب آق ــار جن ــی تکــرار در کن ب

ــه : ــد ک ــی خوان ــان یزدان ــان خ ــه ســرود و رضاج ــد ک ــِم فوالدون اندیشــه خان
تومور شــعرمو تو ورداشتی

شــد یه شعر کالســیک و طبیعی
مثل یــه معجزه عمل کردی
مثه آقای پرفســور سمیعی کافه تریا

از  عبارت انــد  ایرانــی  موســیقی  دســتگاه های 
ــدام  ــه هرک ــا ک ــه ه ــا گوش ــا ی ــه ای از نغمه ه مجموع
ــان  ــان نت هایش ــود می ــبت های موج ــب نس ــه تناس ب
ایرانــی  ســنتی  موســیقی  می شــوند.  دســته بندی 
ــت.  ــف آوازی اس ــج ردی ــتگاه و پن ــت دس ــامل هف ش
ــا«،  ــای »ابوعط ــامل آوازه ــه ش ــور« ک ــتگاه »ش دس
اســت؛  و»دشــتی«  تــرک«  »بیــات  »افشــاری«، 
ــان«؛  ــات اصفه ــامل »آواز بی ــون« ش ــتگاه »همای دس
دســتگاه »ماهــور«؛ دســتگاه »چهــارگاه«؛ دســتگاه 
»راســت  دســتگاه  و  »نــوا«  دســتگاه  »ســه گاه«؛ 

پنجــگاه«.
دســتگاه ها  مــادر  را  »شــور«  شــور:  دســتگاه   -1
ــوف  ــان و تص ــر عرف ــتگاه بیانگ ــن دس ــد. ای می خوانن
ــث  ــود باع ــت خــاص خ ــل لطاف ــی اســت. به دلی ایران
ــع از  ــر موق ــوان آن را در ه ــود. می ت ــش می ش آرام

ــنید. ــبانه روز ش ش
ــی  ــه بعض ــت ک ــف اس ــیار لطی ــا: آوازی بس - ابوعط
بــا  می داننــد.  مونــث  را  آن  لطافــت  به دلیــل 
ــه  ــم و ب ــرو می روی ــر ف ــه فک ــه آن ب ــوش دادن ب گ
مســائل فلســفی پیرامــوان می اندیشــیم. ایــن آواز 
نوعــی خواهــش و تمنــای عشــق اســت و کســانی 
ــراد گوشــه گیری  ــد اف ــه دارن ــن آواز عالق ــه ای کــه ب
را درتمــام  هســتند)مانند دراویــش(. می تــوان آن 
طــول روز شــنید امــا بهتراســت درصبــح گــوش 
ــر اســتاد »شــجریان« و  ــد« اث داد. آلبــوم »عشــق دان

ــت. ــه اس ــن گوش ــی« درای ــتاد »لطف اس
- بیــات تــرک: آوازی صددرصــد ایرانــی اســت و در 
ــن آواز  ــد. ای ــد« می خواندن ــات زن ــم آن را »بی قدی
حالتــی یکنواخــت دارد. حــزن و انــدوه آن کمتــر 
گوشــه های  از  بســیاری  اجرایــی  قابلیــت  اســت. 
ــد.  ــر از شــرایط معشــوق می ده ــور را دارد و خب ماه
بهتــر اســت آن را در صبــح گــوش داد. اذان مرحــوم 
ــات  ــه روح االرواح بی ــی« در گوش ــوذن زاده اردبیل »م

تــرک اجــرا شــده اســت.
- افشــاری: آوازی اســت متأثرکننــده و محــزون کــه 
ــرای  ــن آواز ب ــی دارد. از ای ــدوه درون ــخن از ان س
و دلیــل آن  اســتقاده می شــود  مناجــات  خوانــدن 
ــی دارد.  ــل وا م ــه تأم ــان را ب ــه انس ــت ک ــن اس ای
ــا  ــوش داد ام ــول روز گ ــام ط ــوان آن رادر تم می ت
بهتــر اســت در زمــان غــروب آفتــاب شــنیده شــود. 
ــن  ــا(در ای ــروده موالن ــا )س ــن صنم ــا م ــف ب تصنی
ــددی آن را  ــدگان متع ــده و خوانن ــاخته ش ــه س گوش

اجــرا کرده انــد.
نامیــده  نیــز  چوپانــی  آواز  آواز،  ایــن  دشــتی:   -
ــف  ــال لطی ــه در عین ح ــوزناک ک ــود. آوازی س می ش
ــوارد شــاد  ــه ظاهــر دربعضــی م ــف اســت و ب و ظری
پنهــان  درون  در  را  غمــی  امــا  می رســد  به نظــر 
کــرده اســت. ایــن غــم می توانــد ناشــی از رنــج 
ــن و...  ــه میه ــق ب ــی از عش ــا حت ــه ی ــختی زمان و س

ــن آواز  ــدن ای باشــد. احســاس نقــش مهمــی در خوان
دارد. »دشــتی« متناســب غــروب و عصــر اســت. 
ــر  ــران« اث ــران »ای ای ــمی ای ــی و غیررس ــرود مل س

ــت. ــه اس ــن گوش ــی« در ای »روح اهلل خالق
2- دســتگاه همایــون: حالتــی شــاهانه دارد و بــا 
دلفریــب  عین حــال  در  و  اســت  مجلــل  و  شــکوه 
دســتگاه  منحصربه فردتریــن  »همایــون«  می باشــد. 
نیــز  عشــاق  دســتگاه  را  آن  کــه  اســت  ایرانــی 
»همایــون  خالقــی:  مرحــوم  قــول  بــه  می نامنــد. 
ناصحــی اســت مشــفق و مهربــان کــه بــا کمــال 
ــا مســتمعین خــود مکالمــه و درد دل  شــرم و آزرم ب
می کنــد و بابیانــی شــیوا چنــان نصیحــت می کنــد 
و پنــد و انــدرز می دهــد کــه هیــچ ســخنرانی را 
اســت  بهتــر  نیســت«.  اســتادی  و  مهــارت  ایــن 
در  و  آفتــاب  غــروب  از  بعــد  را  دســتگاه  ایــن 
ــتاد  ــر اس ــداد اث ــوم بی ــوش داد. آلب ــدای شــب گ ابت
ــکاتیان« در  ــتاد »مش ــازی اس ــا آهنگس ــجریان« ب »ش

ــت. ــتگاه اس ــن دس ای
- بیــات اصفهــان: از آوازهــای قدیمــی و جــذاب 
ــم  ــادی و غ ــن ش ــی بی ــه ریتم ــی ک ــرای ایران و گی
ابوعطــا  ماننــد  و  اســت  آواز  عاشــقانه ترین  دارد. 
زمــان  بهتریــن  دانســت.  مؤنــث  را  آن  می تــوان 
ــت.  ــواب اس ــل از خ ــه آن قب ــوش دادن ب ــرای گ ب
»جمشــید  اثــر  بــری«  »ســیمین  زیبــای  تصنیــف 

ــت. ــه اس ــن گوش ــیبانی« در ای ش
دســتگاه های  میــان  در  چهــارگاه:  دســتگاه   -3
را  ایــن دســتگاه  اســت.  مهمتــر  همــه  از  ایرانــی 
نمونــه  و  دانســته اند  خالــص  و  ایرانــی  کامــاًل 
کاملــی ازتمــام حــاالت و صفــات موســیقی ملــی 
ــری  ــد پی ــوان مانن ــتگاه را می ت ــن دس ــت. ای ــا اس م
ــدو  ــی بلن ــه دارای روح ــرد ک ــوب ک ــه محس فرزان
عرفانــی اســت و احساســات عالــی انســانی را در 
ــور و شــکیبا  ــص و محســنات انســانی صب ــار خصای کن
دارا اســت. ایــن دســتگاه بهتریــن گزینــه بــرای 
ــت؛  ــی اس ــی وحماس ــی میهن ــف مل ــات و تصانی قطع
ــوع  ــگام طل ــت هن ــر اس ــه دارد و بهت ــیت مردان جنس
ــر  ــتان« اث ــوم »دس ــوش داد. آلب ــه آن گ ــاب ب آفت
ــجریان« در  ــتاد »ش ــا آواز اس ــکاتیان« ب ــتاد »مش اس

ــت. ــتگاه اس ــن دس ای
اســاس  و  گام  طبیعی تریــن  ماهــور:  دســتگاه   -4
و  وقــار  کــه  آوازی  اســت.  فرنگــی  موســیقی 
بــرای  از آن  القــا می کنــد و  بــه شــنونده  ابهــت 
می شــود.  اســتفاده  دلیری هــا  و  شــجاعت ها  بیــان 
به دلیــل قریــن بــودن بــا موســیقی فرنگــی بیــن 
جوانــان جایــگاه خاصــی دارد. بهتریــن زمــان شــنیدن 
آن صبــح و قبــل اذان اســت، شــاد و طرب انگیــز 
اســت. قطعــه »مــرغ ســحر« ســروده »ملــک اشــعرا« 
ســاخته »مرتضــی نــی داوود« در ایــن دســتگاه اســت.

ــرای  ــتر ب ــتگاه بیش ــن دس ــه گاه: ای ــتگاه س 5- دس
ــد  ــدواری می گرای ــه امی ــه ب ــی ک ــم و اندوه ــان غ بی
ــی  ــاًل ایران ــه کام ــه گاه ریش ــت. آواز س ــب اس مناس
ــراه  ــادی هم ــم زی ــر وتأل ــزن و تأثی ــا ح ــه ب دارد ک
طلــوع  از  قبــل  دســتگاه  ایــن  بهتراســت  اســت. 
»دل  قطعــه  شــود.  خوانــده  یــا  شــنیده  آفتــاب 
ــتگاه  ــن دس ــتاد »شــجریان« ای ــا صــدای اس ــیدا« ب ش

می کنــد. معرفــی  به خوبــی  را 
6- دســتگاه نــوا: آوازی اســت در حــد اعتــدال 
ــاد شــاد و  ــه زی ــم ومتوســط دارد ن کــه آهنگــی مالی
ــوب  ــوا« را آواز خ ــت. »ن ــز اس ــاد حزن انگی ــه زی ن
گفته انــد و در آخــر مجلــس می نواختنــد. معمــوالً 
ــوا  ــرای ن ــظ را ب ــعار حاف ــل اش ــه مث ــعار عارفان اش
انتخــاب می کننــد زیــرا تأثیــر بســیار زیــادی در 
ــول روز  ــام ط ــوا را در تم ــد. ن ــاد می کن ــنونده ایج ش
ــز  ــواب نی ــل از خ ــب قب ــا ش ــوش داد ام ــوان گ می ت
ــتاد  ــر اس ــود« اث ــه »دودع ــت. قطع ــده اس ــه ش توصی

ــت. ــتگاه اس ــن دس ــکاتیان« در ای »مش
دســتگاه های  از  پنجــگاه:  راســت  دســتگاه   -7
ــر  ــتگاه ها کمت ــه  دس ــت و از هم ــی اس ــیار قدیم بس
ایــن  کــه  معتقدنــد  عــده ای  می شــود.  نواختــه 
دســتگاه بــه قصــد تعلیــم بنــا شــده اســت و ترکیبــی 
اســت از ســایر دســتگاه ها. راســت پنجــگاه آوازی 
ــات  ــاالت و صف ــام ح ــرا دارای تم ــت زی ــل اس کام
آوازهــای دیگــر نیــز هســت. تمــام روز می تــوان بــه 
ــل  ــا قب ــح ت ــان صب ــن زم ــا بهتری ــوش داد ام آن گ
ــوش« از  ــوم »چشــمه ن ــر اســت. مانندآلب از اذان ظه

ــی«. ــتاد »لطف ــجریان« و اس ــتاد »ش ــار اس آث
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از شور صبحگاهی تا نواهای شبانه
نگـاهی اجمـالی بر دستـگاه های موسیـقی ایرانی

فیلــم  اولیــن  امســال  ســروصدای  پــر  اثــر  ایــن 
الخانــدرو گونزالــز ایناریتــو بعــد از فیلــم اســکاری 

اســت. پرنــده ای«  »مــرد 
از گــور برخاســته توانســت برنــده جایــزه اســکار 
ــو  ــز ایناریت ــدرو گونزال ــرای الخان ــی ب ــن کارگردان بهتری
ــی« از  ــل لوبزک ــرای »امانوئ ــرداری ب ــن فیلمب و بهتری
هشــتاد و هشــتمین دوره جوایــز اســکار و همچنیــن 
ــن بازیگــر نقــش اول مــرد  ــزه اســکار بهتری ــده جای برن

ــود. ــو« ش ــاردو دی کاپری ــرای »لئون ب
ــت  ــزدی توانس ــش بار نام ــد از ش ــه بع ــو ک دی کاپری
ــکند. واژه  ــود بش ــرای خ ــکار را ب ــم اس ــره طلس باالخ
ــده شــده ای اشــاره دارد کــه  ــه جســد زن revenant ب
ــد.  ــر بزن ــی س ــه زندگ ــا ب ــت ت ــته اس ــرگ برگش از م
ایــن توصیــِف درخــوری بــرای فیلــم می باشــد. از 
ــته«  ــام »بازگش ــه ن ــی ب ــته از روی رمان ــور برخاس گ
ــم  ــک فیل ــک، ســاخته شــده و کامــال ی ــکل پان ــر مای اث
بصــری اســت کــه حــس و حــرف خــود را بــا تصویــر 
ایــن  قــوت  نقطــه   بزرگ تریــن  می کنــد.  منتقــل 
ــمندی  ــه هوش ــت ک ــرداری اس ــش فیلمب ــر در بخ اث
ــاهده  ــن مش ــدی دوربی ــت و کادربن ــیاری در حرک بس
ــدون صــوت  ــم را ب ــر فیل ــه اگ ــه نحــوی ک می شــود. ب
و فقــط بــا حرکــت دوربیــن تماشــا کنیــد، کامــاًل 
حــق مطلــب را دریافــت می کنیــد. رنگ پــردازی و 
طراحــی صحنــه یــخ زده ای کــه حــس ســنگینی حاصــل 
از  .بســیاری  می کنــد  منتقــل  به خوبــی  را  فیلــم  از 
و  کادربنــدی  به خاطــر  حتــی  را  فیلــم  صحنه هــای 
عکــس  به عنــوان  می تــوان  فوق العــاده  ســوژه یابی 

ــرار داد. ــتفاده ق ــورد اس م
صحنــه  طراحــی  و  فیلمبــرداری  بخــش  عالوه بــر 
بازی هــا را هــم جــزو عناصــر قــوت در  می تــوان 
بخــش بصــری به حســاب آورد، به خصــوص بــازی 
فوق العــاده ی دی کاپریــو کــه بــا گریــم فکرشــده و 
ــاهکار  ــوگ، ش ــی دیال ــا اندک ــخ زده اش، ب ــم های ی چش

. ینــد فر می آ
ــرای رســیدن  ــا اســت، ب از گــور برخاســته ماجــرای بق
ــون  ــاز تاکن ــر از آغ ــی بش ــان زندگ ــدن. جری ــه تم ب
رســیدن  بــرای  می شــود،  خالصــه  کلمــه  درایــن 
ــرا  ــن ماج ــت و ای ــش گذش ــد از توح ــدن بای ــه تم ب
شــده  بازنمایــی  فیلــم  ایــن  درقالــب  به خوبــی 
اســت. حفــظ خانواده)بقــای نســل (درگلــس، مــرد 
ــد  ــا بع ــت، ت ــترکی اس ــرس درد مش ــت و خ سرخ پوس
از خــود نیــز جاودانــه بماننــد. دردی کــه بشــر امــروز 

هــم باحالت هــای متمدنانــه درپــی آن اســت.
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ویدیو کلوپ
بقا...

)The Revenant( »نگاهی به فیلم »از گور برخاسته

ــک  ــه ای از ی ــا نتیج ــی ی ــه اجتماع ــک نظری ــن ی ای
متمرکــز  مطالعاتــی  دامنــه  بــا  علمــی  بررســی 
نیســت. ایــن تنهــا نظــر مــن اســت کــه وقتــی 
بــه  متکــی  هســتیم  جامعــه ای  مــا  می گویــم 
ــا  ــد و م ــی می آی ــی جریان ــه؟ یعن ــی چ ــان، یعن جری
ــن  ــدارد ای ــم ن ــی ه ــرد و لزوم ــودش می ب ــا خ را ب
ــان  ــک جری ــی ی ــد. گاه ــور باش ــوی و پرش ــان ق جری
ــی  ــع فعل ــا را از موض ــد م ن ــم می توا ــاده ه آرام س
ــد.  ــه می خواه ــاند ک ــی برس ــه جای ــرده و ب ــدا ک ج
ــک  ــد. ی ــوض می کنن ــگ ع ــه زود رن ــا زودب جریان ه
بعــد  و  دارد  ادامــه  مدتــی  تــا  می آیــد،  جریــان 
مثــاًل  می شــود.  جایگزیــن  دیگــری  جریــان  بــا 
ــش  ــوان« پی ــد ج ــان »رامب ــا جری ــا ب ــک روز م ی
می کنــد  معرفــی  کــه  ســامانه ای  از  می رویــم. 
در  می کنیــم.  اســتفاده  قبــوض  پرداخــت  بــرای 

کمپین هایــش  در  داریــم.  مشــارکت  مســابقه هایش 
او شــروع  بــه پیشــنهاد  شــرکت می کنیــم. حتــی 
ــه  ــد ک ــان رامب ــدن. جری ــاب خوان ــه کت ــم ب می کنی
ــه آب  ــی رود ک ــان م ــم یادم ــا ه ــود م ــام می ش تم
ــیم و  ــان باش ــات مهرب ن ــا حیوا ــم و ب ــدر ندهی را ه
بیشــتر بخندیــم و حــاال همیشــه هــم نــه، گاهــی 
دیگــری می آیــد.  بعــد جریــان  نیــم.  بخوا کتــاب 
ــه  ــه کیســه پالســتیکی«، »ن ــه ب ــان » ن ــه جری ــاًل ب مث
ــه  ــوان در ورزشــگاه«،»نه ب ــه ممنوعیــت حضــور بان ب
ــات  ــرکت در انتخاب ــات«، »ش ن ــه حیوا ــونت علی خش
ــت«،  ــر دو لیس ــای ه ــی اعض ــه تمام و رأی دادن ب
و حــاال  بــه ســتایش« همــراه می شــویم  »تجــاوز 
ــزاران  ــل ه ــا مث ــی« و م ــد کوکب ــازه »امی ــان ت جری
می شــویم.  همــراه  هــم  این بــار  دیگــر،  جریــان 
ــان. ــه جری ــی ب ــتیم متک ــی هس ــون جماعت ــرا؟ ج چ

و  روزهــا  می توانیــم  کــه  هســتیم  جماعتــی  مــا 
روزهــا هشــتگ بزنیــم و الیــک کنیــم و کامنــت 
عضــو  جورواجــور  کمپین هــای  در  و  بنویســم 
ــتن  ــع شس ــم موق ــاز ه ــم و ب ــت کنی ــویم و حمای ش
ــم و در  ــاز بگذاری ــا ب نته ــا ا ــیر آب را ت ــا ش ظرف ه

ــا  ــدون راهنم ــم و ب ــف کنی ــان ت ــار خیاب ــوی کن ج
و  جــاده ای  تصادفــات  از  و  کوچه هــا  در  بپیچیــم 
اگــر  و  بگیریــم  فیلــم  آدم هــا  نیمه جــان  تن هــای 
ــا  ــوس ی ــر اتوب ــرداد کول ــای م ــده ای در گرم نن را
رانندگــی  و  نزنیــم  دم  نکــرد،  روشــن  را  تاکســی 
را  شــهرزاد  و  بگیریــم  تمســخر  بــه  را  زن هــا 
چشــم  متــرو  در  و  کنیــم  نلــود  دا غیرقانونــی 
بدوزیــم بــه صفحــه موبایــل بغل دســتی و افغــان 
ــتاگرام  ــه اینس ــم و در صفح ــاب کنی ــی خط را افغان
فحــش  می توانیــم  کــه  آنجــا  تــا  جــوان  رامبــد 
ــت  ــی و بلی ــیر و گوجه فرنگ ــت و ش ــم و گوش بنویس
ــان  ــران شــد، یادم ــه تاکســی کــه گ ی ــوس و کرا اتوب
کــه  مجازی مــان  شــدن های  هم پیمــان  از  بــرود 
گــران نمی خریــم و بــاز گــران بخریــم و محــض 
ــرده  ــرچ نک ــوگل س ــم در گ ــار ه ــدا یکب ــای خ رض
ــدی  ــن امی ــم ای ــا بفهمی ــی« ت ــد کوکب ــیم »امی باش
هشــتگ  و  می زنیــم  ســینه  بــه  را  ســنگش  کــه 
می کنیــم،  تایــپ  دیوانــه وار  اینطــور  را  آزادی اش 
ــرا  ــرده؟ چ ــکار ک ــده؟ چ ن ــه خوا ــت؟ چ ــال کیس اص

.. ــر. ــی آخ ل ــاده و ا ــدان افت ــه زن ب

مهشاد هاشمی
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

آیــت اهلل ســید کاظــم نورمفیــدی امــام جمعــه گــرگان و 
تنهــا نماینــده ولــی فقیــه بــا گرایــش اصــالح طلبانــه در 
ســفر دکتــر عــارف بــه گلســتان پذیــرای وی بــود. 4 هــزار 
ــتند. ــش هس ــد نواندی ــن مجته ــر ای ــده تصاوی ــال کنن ــر دنب نف

حاقــظ ناظــری خواننــده جویــای نــام جــوان بــا انتشارعکســی 
همــراه پــدرش، اســتاد شــهرام ناظــری روز پــدر را گرامــی 
داشــته اســت. ناظری در اینســتاگرام 46 هزار دوستدار دارد.

نــــاکام  فوتبالیســــت  اوالدی«  پســـــت  »آخریـــــن 
ــت  ــن فوتبالیس ــلیمی. ای ــداد س ــراه به ــه همــ ــاله ب 30 سـ
ــت«. ــوادار »داشـ ــزار هـ ــتاگرام 168 هـ ــوب در اینس محبـ

پــس از فوتبــال خونیــن پرســپولیس و اســتقالل اهــواز، حــوادث 
دلخــراش بازی دســتمایه طنــازی طنزپردازان قــرار گرفت.»چیزنا« 
صفحــه اینســتاگرام طنزی اســت کــه 10 هــزار دنبال کننــده دارد. 

کافه تریا

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول و سردبیر: مهدیه یاوری
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عمــران، ســجاد ناصــری، آتوســا آریایــی، فائــزه ســرفرازی، ســرویس ادبــی: غــزل عرفانی )دبیــر ســرویس(، فرزانــه خروشــی، داوود شالفروشــان، 
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پــل   30007650005743 ســامانه 
طبــان  مخا شــما  بــا  مــا  طــی  تبا ر ا
ســت. در صــورت تمایــل بــه  ا مــی  ا گر
ــه  ــد کلم ــریه، می توانی ــا نش ــکاری ب هم
»همــکاری« را بــه ســامانه ارســال کنید.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

شماره مجوز: 94763

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
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 1984 »حتــی اطمینــان نداشــت کــه ســال، ســال 
ــال  ــی  و نه س ــود س ــن ب ــه مطمئ ــا ک ــد از آن ج باش
 1944 ــدش  ــال تول ــه س ــت ک ــاور داش دارد و ب
ــال  ــد س ــدس زد بای ــت، ح ــوده اس 1945 ب ــا  ی
ــی  ــچ تاریخ ــا هی ــن روز ه ــا ای ــد، ام 1984 باش
ســال  دو  یکــی  بــدون  و  دقیــق  نمی شــد  را 

کــرد. تعییــن  جابه جایــی 
و  باعجلــه  و  شــد  هیســتری  دچــار  لحظــه ای 
ــن،  ــو می کش ــرد: من ــتن ک ــه نوش ــروع ب ــط ش بدخ
ــلیک  ــم ش ــت گردن ــه پش ــی دم، ب ــی نم ــن اهمیت م
بــرادر  بــر  مــرگ  نمــی دم،  اهمیتــی  می کنــن، 
بــه پشــت گــردن آدم  اونــا همیشــه  بــزرگ! 
نمــی دم  اهمیتــی  مــن  باشــه  می کنــن،  شــلیک 

ــزرگ.« ــرادر ب ــر ب ــرگ ب م
1984 یکــی برجســته ترین رمان هــای افشــاگرانه 
ــن  ــی از قدرتمندتری ــالدی و یک ــرن بیســتم می در ق
رمان  هایــی اســت کــه حکومت هــای دیکتاتــوری 
را به خوبــی بــه تصویــر می کشــد. جــورج اورول 
در ایــن کتــاب آینــده ای بــرای جامعــه بــه تصویــر 
می کشــد کــه در آن خصوصیاتــی همچــون تنفــر 
ــه  ــبت ب ــدید نس ــه ش ــمن و عالق ــه دش ــبت ب نس
شــخصیت  بــا  حــزب  )رهبــر  بــزرگ  بــرادر 
ــر  ــه تصوی ــود دارد. در جامع ــن( وج ــور متی دیکتات
می شــوند  اعــدام  به راحتــی  گنــاه کاران  شــده 
و آزادی هــای فــردی و حریــم خصوصــی افــراد 
پایمــال  حکومتــی  قوانیــن  توســط  به شــدت 
می شــود به نحــوی کــه حتــی صفحــات نمایشــی 
می کنــد.  جاسوســی  شــهروندان  از  خانــه  در 

کــردن  تکه تکــه  بــرای  اســت  راهــی  )جنــگ 
هــوا  بــه  یــا  و  دریــا  عمــق  در  غرق کــردن  و 
فرســتادن و دودکــردن مــوادی کــه می توانســت 
درازمــدت  در  و  مــردم  بیشــتر  آســایش  بــرای 
ــد.(  ــه مصــرف برس ــان ب ــی آن ــش آگاه ــرای افزای ب
ــر  ــی اگ ــت، حت ــت داش ــی را دوس ــی کس ــر آدم اگ
بــاز  نداشــت،  بخشــیدن  بــرای  دیگــر  هیچ چیــز 

می بخشــید. او  بــه  را  محبتــش  هــم 
می خواهیــد  و  هســتید  واقعیت هــا  دنبــال  اگــر 
و  همیشــه  کــه  شــود  مســائلی  درگیــر  ذهنتــان 
به راحتــی آنهــا را بــاور کرده ایــد و یــا خوانــدن 
ــما  ــه ش ــذاری، ب ــنگ و تأثیرگ ــالت قش ــن جم چنی

می کنــم. پیشــنهاد  را  کتــاب  ایــن 
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افشاگری به وقت 1984
معرفی کتاب

آزادی هدیه کرد...
شعر

عشــق تاب قهر نداشت..
ــه  ــد؛ پیل قهــر را در خــود حــل کــرد؛ دور قهــر پیچی

کــرد و پروانــه شــد..
پروانه به جســت وجوي بهار رفت..

بهار اســیر آتش شده بود..
رفیقي مي خواســت که راه نجاتش باشــد..

ــرد...  ــت پیشــکش ک ــد؛ رفاق ــش ش ــیر آت ــه اس پروان
ــرد.. ــه ک ــوخت و آزادي هدی س

ــه،  ــاد پروان ــه ی ــه شــد کــه آزادي و بهــار، ب و اینگون
ــد... ــا همیشــه باهــم رفاقــت کردن ت

آنقدر که یکي شــدند...
آزادي.. بهار  شدند 

و از آن زمــان تا کنون
یــاد  بــه  و  عشــق  رود،  جســت وجوي  در  بهــار 

مي گــردد را  دنیــا  پروانــه؛ 
در میــان غنچه هاي خجالتي 

در صــداي رقص پرنده ها..
نوازش هوا.. در 

سبزپوش... زمین  در 
مي گردد و  مي گردد 

خاله ســرما امسال باري نداشت...
بــه  بارانــش را  بودنــد و  برف هایــش را دزدیــده 

ــد.. ــاراج بردن ت
خالــه ســرما امســال غــم داشــت و غصــه! آخــر تــاب 

نیــاورد و آخــر ســال را حســابي گریســت...
ــت وجوي  ــه جس ــرد و رود ب ــت و رود روان ک گریس

ــت.. ــیما رف ــار خوش س به
در راه، همســایه  بهار را دید...

خانــه اش را تکان مي داد..
خــاک مي ریخت و غبار!

رود تاب ســیاهي نداشت..
گفــت خانه تکاني با تــو؛ دل تکاندنت با من..

رود در دل جاري شــد و عشق شــد و تبخیر شد..
عشــق به جست وجوي بهار رفت..

در راه قهر را دید..

بر داشــتم  را  گوشــی ام  همیشــه  معمــول  طبــق 
همــه  بــا  کــه  جهانــی  در  کشــیدم  ســرک  و 
و  می خــورد،  ســر  انگشــتانم  زیــر  وســعت اش 
ــن  ــدم از ای ــزار ش ــدم و بی ن ــار خوا ــن ب ــرای اولی ب
همــه پیشــرفت  و از عصــری کــه تنهــا هنــرش 
ســرعت دیوانــه وارش در انتشــار اخبــار فاجعــه 
ــده  ــم زن ــت«، »اعظ ــده اس ــم زن .. »اعظ ــت. ــار اس ب
.. تکــرار شــد و پشــت ســرهم در تمــام  اســت«.
زنــی  نیم چهــره   تصویــر  شــد.  پخــش  کانال هــا 
ــار  ینب ــی ا ــود، ول ــده ب ــی ش ــگار نقاش ن ــه ا ــه ک ک
نقــش و نــگار چهــره اش نــه حساســیت خطیبــان 
هــای  گشــت  غیــرت  رگ  نــه  و  برانگیخــت  را 
ــا  ــه تنه ــه ن ــگاری ک ــش و ن .نق . ــادمان را باد. ارش

اســتخوان  مغــز  تــا  کــه  نینداختمــان  گنــاه  بــه 
ــا  ــود و م ــده ب 21 روز زن . او پــس از  . آتشــمان زد.
ــودش  ــی خ ــم، ول ــار میزدی ــیدنش را ج ــس کش نف
ــه در  ــن روزی ک ــه آخری ــود ک ــادش نب ــت ی درس
ــی  ــود ک ــده ب ــادش زن ــوهر معت ــت ش ــه  وحش خان
ــی  ــم یک ــوس ه ــادی های نامحس ــت ارش ــود. گش ب
بودنــد،  مجــازی  روزهــای  ایــن  خبرســازهای  از 
ــن رابطــه گفــت: »گشــت  ــی در ای ــین مرعش حس
سیاســت های  مقابــل  در  ایســتادگی  نامحســوس 
ــدام  ــن اق ــر ای ــدوارم ســریع ت ــی اســت و امی روحان
نبایــد  اجتماعــی  مســائل  چــون  شــود  متوقــف 
ــه اصطالحــا  ــی ک ــا عوامل ــی شــود«، برخــورد ب امنیت
هرســاله  می شــوند،  خوانــده  ناهنجــار  عوامــل 
بــروز می یابــد  بــه شــکل های مختلــف ظهــور و 
گشــت  نیــروی  هــزار  هفــت  کــردن  بســیج  و 
از  هــم  جــاری  ســال  در  تهــران  در  نامحســوس 
ــت  ــادات تنــد رییــس دول نتق ــود کــه ا ــه ب ــن جمل ای
ــم  نی ــت، نمی دا ــاله را برانگیخ ــن مس ــه ای ــبت ب نس
ــان  ــی دردیم ــی و ب ــه بی معضل ــیم ک ــحال باش خوش

ــن  ــران از ای ــا نگ ــم ی ــن بگیری ــت را جش در پایتخ
.. ــه. ک

ــارد  ــژاد، طــی ماجــرای دو میلی ــم احمدی ن ــاز ه و ب
ــت  ــت وق ــه دول ــام وی ب ــه و اته دالر اوراق قرض
ــه  ــرد ک ــر ک ــه ای منتش ــف، بیانی ــات ظری و اقدام
بازتــاب گســترده ای در فضــای مجــازی داشــت، 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی در  دور دوم 
ــا و  ــال ه ــوای کان ــم محت ــش اعظ ــت و بخ راه اس
ــود اختصــاص داده  ــه خ ــی را ب ــای اجتماع ــبکه ه ش
اســت، در ایــن میــان حــداد عــادل بــا طــرح نکاتــی 
ــت  ــال دخال ــس و احتم ــات مجل ــوص انتخاب در خص
ــت،  ــرار گرف ــار ق ــن اخب ــرتیتر ای ــت در آن، س دول
ایــن خصــوص گفــت:  غالمحســین کرباســچی در 
ــد  ــد بای ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــم دخالت ــر ه »اگ
ــکایت  ــان ش ــورای نگهب ــالح و ش ــع ذی ص ــه مراج ب
ــتر  ــا بیش ــن مصاحبه ه ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد و ب کنن
کار  می خواهنــد  دوســتان  و  دارد  تبلیغاتــی  جنبــه 
ــر روی مــردم و رای آنهــا تاثیــر  سیاســی کننــد و ب

ــد.« بگذارن

اخیــر ســتایش دختــر شــش ســاله   هفتــه   در 
ــه  ــک حادث ــي ی ــن، ط ــتان ورامی ــان در شهرس افغ
قــرار  سوء اســتفاده  مــورد  ابتــدا  وحشــتناک 
گرفــت و ســپس بــه قتــل رســید. حــال بــه 

مي پردازیــم. قضیــه  ایــن  ابعــاد  بررســي 
- ســالم آقــا نظــر شــما درخصــوص ایــن جنایــت 
اخیــر کــه مــورد توجــه بســیاري از رســانه ها 

ــه؟ ــه چی ــرار گرفت ق
- بــا ســالم ضمــن عــرض ادب و احتــرام خدمــت 
همــه  خواننــدگان محتــرم، جــا داره کــه از همیــن 
ــر خــودم رو اعــالم  ــت تأســف و تأث ــون نهای تریب
ــن کاري کــه میشــه کــرد  کنــم و بگــم االن بهتری
ــر  ــتن ب ــرپوش گذاش ــاي س ــه به ج ــت ک ــن هس ای
روي مجــرم و تــالش بــراي مخفــي کــردن ابعــاد 
ــا آي دي  ــرم ی ــام مج ــه ن ــن قضی ــتناک ای وحش
ــن  ــردم بتون ــا م ــن ت اینســتاگرامش رو منتشــر کن
نظــرات  دارن  بیــان  آزادي  واقعــًا  جایــي کــه 
ــًا  ــه واقع ــزي ک ــن و چی ــت کن ــون رو کامن خودش
ــده  ــا بن ــتش. ام ــف دس ــزارن ک ــو داره رو ب حقش
ــاي  ــي از کامنت ه ــون یک ــن تریب ــوام در ای مي خ

ــی... ــه کدوی ــم اي...، اي کل ــودم رو بگ خ
- بریم آقا بریم ضایع اســت

ــن  ــاد ای ــه ی ــما ب ــه ش ــم ک ــم مي بین ــالم خان - س
دختــر معصــوم شــمع روشــن کردیــن ممکــن 
ایــن رخــداد  رو درخصــوص  نظرتــون  هســت 

ــن؟ ــالم کنی اع
ــر ...چیلیــک... ــر ...یکــم اونورت ــن اونورت - بفرمایی

هشــتگ  ســتایش،  هشــتگ  ناراحتــي،  هشــتگ 
ــر  ــه صب ــوام چندلحظ ــذر مي خ ــتي... ع انسان دوس
ــم  ــند کن ــن االن ِس ــن عکــس و همی ــن ای ــن م کنی
ــش«  ــن »الیک ک ــک کپش ــما ی ــون ش ــام خدمتت می

ــوم؟ ــر فوت ــم زی ــن بزن ــراغ نداری س
- نخیر، راحت باشــین

- جناب... شــمایي که خیلــي تندمیرین...
- بلــه بله بله

ــه  ــر چ ــه ي اخی ــه حادث ــما نســبت ب ــش ش - واکن
هســت؟

دیــوار  از  افغانســتان  مي ریــم  داریــم  مــا   -
ــوي  ــم ت ــاال و مشــت بزنی ــم ب ــران بری ســفارت ای

امریــکا مششششــت... دهــن 
ــاي  ــا مخاطب ه ــه ب ــک روزنام ــوان ی ــما به عن - ش

ــاد نظرتــون چیــه؟ ــدازه زی بي ان
بــه  کالم  یــک  مي خــوام  فقــط  مــن   -
امضــا  از  ســه ماهه  االن  بگــم  خوش خیــاالن 
هنــوز  و  مي گــذره  برجــام  ننگیــن  توافــق 
مــي ده،  رخ  ایــران  تــوي  ناگــوار  اتفاق هــاي 
ــون  ــتوني خودت ــواب زمس ــه از خ ــم ک ــو گفت این

. دربیایــن 
ــا  ــه م ــزي ک ــم چی ــه کن ــد اضاف ــم بای ــده ه - بن
ــه  ــچ وج ــود و به هی ــیمان ب ــم س ــده داده بودی وع

ــوده. ــا نب ــر م ــه  مدنظ ــید گزین اس
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نظر شما چیه؟!
متن انتقادی

در حوالی تلگرام
آیا گریزی هست از این زمهریر محتوم؟
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