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ــارغ از  ــامی ف ــورای اس ــس ش ــات مجل ــن دوره انتخاب دهمی
جوانــب و دســتاوردهای مثبــت متعــدد آن از زوایــه افزایــش 
ــان  ــه پارلم ــان ب ــی زن ــی راهیاب ــی و خصوصــا کیف ســطح کم
ایــران نیــز درخــور توجــه اســت. در پایــان دور اول انتخابــات 
ــد.  ــتان راه یافته ان ــه بهارس ــده زن ب ــارده نماین ــون چه تاکن
ــی،  ــو خالق ــان مین ــه همچن ــر ک ــارده نف ــی چه ــه درصورت البت
ــچ  ــدون هی ــده منتخــب مــردم اصفهــان کــه آراء وی ب نماین
ــال  ــان ابط ــورای نگهب ــوی ش ــی از س ــر دلیل ــا ذک ــح ی توضی
گردیــده را همچنــان در محاســبات خــود مدنظــر قــرار دهیــم. 
در ادوار پیشــین خانــه ملــت تنهــا هشــت و نــه زن بــه ترتیب 
در مجلــس هشــتم و نهــم حضــور داشــتند؛ لــذا حضــور ایــن 
ــات در  ــه دوم انتخاب ــال دارد در مرحل ــه احتم ــارده زن ک چه
دهــم اردیبهشــت مــاه، زن یــا زنــان دیگــری نیــز بــه جمــع 
آنــان بپیوندنــد )نهایتــًا هشــت زن دیگــر(، یــک رشــد کّمــی 
ــه  ــذار را ب ــاد قانونگ ــن نه ــان در ای ــور زن ــزان حض را در می
ــش  ــد. پی ــت می کن ــین حکای ــل دو دوره پیش ــبت حداق نس
ــس  ــه مجل ــس، ب ــان در مجل ــور زن ــورددار حض ــن، رک از ای
ــاه  ــی یک م ــردد و ط ــارده زن بازمی گ ــور چه ــا حض ــم ب پنج
ــو  ــت مین ــه مشــخص شــدن وضعی ــد درنتیج ــد دی ــی بای آت
ــه دور  ــا عدم توفیــق هشــت زن راه یافتــه ب خالقــی و توفیــق ی
ــا  ــم جابه ج ــس ده ــورد در مجل ــن رک ــا ای ــات، آی دوم انتخاب
ــا اینکــه در بدتریــن ســناریو ایــن مجلــس  ــد ی خواهــد گردی
ــده  ــیزده نماین ــم س ــم و دوره هفت ــس دوره شش ــر مجل نظی
ــگاه  ــن ن ــته از ای ــد داد. گذش ــای خواه ــود ج زن را درون خ
ــد  ــر می رس ــه نظ ــز ب ــی نی ــاظ کیف ــوق، به لح ــرای ف کمی گ
ــی  ــل توجه ــد قاب ــان رش ــور زن ــه حض ــم از زاوی ــس ده مجل
ــه  ــه منص ــود ب ــم از خ ــس نه ــه مجل ــبت ب ــص نس را باالخ
ــن از  ــازده ت ظهــور بگــذارد. از چهــارده زن فعلــی راه یافتــه ی
ــی  ــروزی احتمال ــه پی ــا توجــه ب ــوده و ب ــب ب ــان اصاح طل آن
ــان از  ــت اصاح طلب ــورد حمای ــدای م ــاعی، کاندی ــرا س زه
حــوزه انتخابیــه تبریــز، در مرحلــه دوم انتخابــات مجلــس، این 
میــزان حتــی درصــورت عــدم راهیابــی  مینــو خالقــی در همین 
ســطح باقــی خواهــد مانــد. در مجلــس نهــم شــاهد آن بودیــم 
ــن مجلــس نه تنهــا توجهــی  ــدگان زن حاضــر در ای کــه نماین
ــح  ــا و لوای ــا طرح ه ــه ب ــتند بلک ــان نداش ــات زن ــه مطالب ب
تضییع کننــده حقــوق زنــان نیــز نظیــر مــواردی چــون اجــازه 
ولــی بــرای خــروج دختــران کمتــر از چهــل ســال از کشــور، 
ــی  ــی انفعال ــط همراه ــه فق ــگاه ها و ... ن ــه ورزش ــان ب ورود زن
ــن  ــه ای ــد! همراهــی فعــال ب بلکــه »همراهــی فعــال« می نماین
معنــا کــه خــود در مقــام حامیــان سرســخت و تشــویق کننده 
دیگــر نماینــدگان بــرای رأی بــه ایــن طرح هــا و لوایــح 
ــن  ــه ت ــاره س ــورد اش ــر م ــازده نف ــدای از ی ــد. ج برمی آمدن
دیگــر از راه یافتــگان یعنــی هاجــر چنارانــی، ســکینه الماســی و 
ــوده و در دســته مســتقلین  ــرا نب ــز اصول گ ــرا ســعیدی نی زه
ــب  ــه زن منتخ ــن س ــن از ای ــد. دو ت ــای می گیرن ــدل ج معت

ــته اند.  ــام داش ــی اع ــود را اعتدال ــی خ ــش سیاس گرای
ــودارزاده  ــهیا جل ــتثناء س ــه اس ــه و پیشــینه ب به لحــاظ رزوم
ســایر منتخبیــن زن فاقــد پیشــینه و ســوابق سیاســی برجســته 
ــای  ــه ردصاحیت ه ــر ب ــه نظ ــری ک ــتند. ام ــی هس چندان
ــته  ــای برجس ــد از چهره ه ــی چن ــت تن ــترده و ردصاحی گس
ــی و ...  ــه راکع ــی، فاطم ــه مقیم ــی، فاطم ــهربانو امان ــر ش نظی
ــی  ــه معرف ــه مختصــراً ب ــوده اســت. در ادام ــر ب اجتناب ناپذی

ــم: ــر می پردازی ــارده نف ــن چه ــک از ای ــر ی ه
سهیال جلودارزاده

او را کــه بــه زودی چهارمیــن دوره حضــور خــود در مجلــس 
را از خردادمــاه امســال تجربــه خواهــد کــرد بی شــک 
شناخته شــده ترین زن راه یافتــه بــه بهارســتان دوره دهــم 
مــدرک  دارای  و  ســاله  پنجاه و هشــت  وی  داننــد.  مــی 
کارشناســی رشــته نســاجی اســت. به لحــاظ گرایــش سیاســی 
ــزی  ــورای مرک ــو ش ــیال-دموکرات، عض ــب، سوس اصاح طل
ــوده  ــر و از اعضــای ارشــد حــزب اســامی کار ب ــه کارگ خان
اســت. همچنیــن مناصبــی نظیــر مدیــرکل مــدارس خــارج از 
ــورد  ــام در م ــن سیاســت های کان نظ کشــور، مســئول تدوی
خانــواده در کمیتــه بانــوان مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، 
مشــاور امــور بانــوان وزارت صنعــت، مشــاور وزیــر آمــوزش 
و پــرورش و مشــاور امــور کارگــری رئیس جمهــور را تجربــه 

کــرده اســت.
پروانه مافی

و  ری  تهــران،  انتخابیــه  حــوزه  منتخــب  اصاح طلــب، 
پنجاه وهشــت  جلــودارزاده  ســهیا  همچــون  شــمیرانات، 
ــت اســت.  ــدرک کارشناســی ارشــد مدیری ــاله و دارای م س
ــازندگی  ــزاران س ــزی حــزب کارگ ــن عضــو شــورای مرک ای
ــر ... ــی نظی ــوده مناصب ــد وزرات کشــور ب ــابقًا کارمن ــه س ک

میعادجهانتیغ
کارشناسی ادبیات انگلیسی90

۱-۱۴یا۸+۱۴؟!

بهــاریه
منتخب عکس های بهاری دانشجویان دانشگاه فردوسی

صفحه 8

آرامجــان...
یادی از اســتاد محمدرضا شجریان

صفحه 5

۱۴-۱

۱۴+۸

ادامه در صفحه 3

یـا

نگاهویژه:

دربارهفراکسیونزنانمجلس



آیــااوبــازمیگـــردد؟
درباره شایعه های جدید مرتبط با بازگشت دوباره احمدی نژاد به قدرت

یکدهـهمبــارزهباپوپولیــسم
نگاهی تحلیلی به کارنامه، سیر تطور و چشم انداز سیاسی پیش روی علی الریجانی

آیتاهللهاشمی:صنایعموشکیدرزمانجنگکهمنفرماندهیآنراداشتمشروعشد.

نیمه دوم فروردین 295

قــدری کمتــر از یــک دهــه اســت کــه در یکــی از پرالتهاب تریــن 
مقاطــع تاریــخ ایــران در رأس قــوه مقننه قــرار دارد. متولد اواســط 
دهــه ســی و دانش آموختــه فلســفه غــرب اســت. در جوانــی از 
پیــروان و عاقه منــدان بــه تئوریســین سیاســی میانــه رو انقــاب 
اســامی، آیــت اهلل مرتضــی مطهــری بــود و بــا دختــر وی نیــز 
ــن  ــیما، اولی ــازمان صداوس ــرزی س ــاون برون م ــرد. مع ازدواج ک
ــود.  ــاانقاب ب ــی در دوره پس ــیر الریجان ــی اردش ــب عل منص
حضــورش در آنجــا دیــری نپاییــد و بــه توصیــه اکبــر هاشــمی 
ــد.  ــامی گردی ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س ــنجانی روان رفس
حضــورش در ایــن نهــاد نظامی-انقابــی بــه ســبب مواجــه بودن 
بــا حجــم قابــل توجهــی مخالفــت  خصوصــاً از جانــب چهره هایی 
همچــون حســین شــریعتمداری و محمدحســین صفــار هرنــدی 

دوره آســان و طویلــی نبــود. 
در اوایــل دهــه هفتــاد درحالــی کــه مــدت زیــادی از زمانــی کــه 
ــود  ــه ســازندگی پوشــیده ب ــت موســوم ب ردای وزرات را در دول
نگذشــته بــود کــه بــا حکمــی بــه ریاســت ســازمان صداوســیما 
منصــوب شــد. در دوره تصــدی وزرات فرهنــگ بــا چهره هایــی 
ــی،  ــی جنت ــی، عل ــجدجامعی، احمدپورنجات ــد مس ــون احم همچ
ــت و در دوره  ــی داش ــکاری نزدیک ــریع القلم و ... هم ــود س محم
تســلط بــر رســانه ملی تعــداد شــبکه های فعــال ایــن رســانه را از 
دو شــبکه هفــت ســاعته بــه هفــت شــبکه دائمــی افزایــش داد. با 
وقــوع دوم خــرداد در آغــاز، رویکــرد همراهــی بــا دولــت جدیــد 
را بــه زیرمجموعه هــای خــود ابــاغ نمــود؛ گرچــه ایــن رویکــرد 
ادامــه نیافــت و بــا وقــوع طوفان هــای سیاســی )نظیــر حــوادث 
ســال ۷۸( و اعمــال فشــارهای بیرونی به صداوســیما، این ســازمان 
تحــت ریاســت او مســیر دیگــری را پیمود کــه چندان خوشــایند 
نبــود. البتــه در یکــی از مــوارد و پــس از پخــش برنامــه ای تحــت 
عنــوان »چــراغ« کــه رویکــردی تخریبــی علیــه دولــت اصاحات 
داشــت و پخــش آن بــا اعتــراض رئیــس ایــن دولــت نیــز همراه 
شــد، وی طــی اطاعیــه ای اشــتباه ســازمان تحــت امــرش را در 
پخــش ایــن برنامــه معتــرف گشــت امــا ایــن امــر در مــواردی 
نظیــر پخــش تصاویــری از کنفرانــس برلیــن کــه شــدیداً خشــم 
ــا  ــار ۸۴ ب ــرار نشــد. در به ــود تک ــه ب ــان را برانگیخت اصاح طلب
حمایــت علی اکبــر ناطــق نــوری، عــزم ریاســت جمهوری ایــران را 
کــرد امــا راه بــه جایــی نبــرد و نخســتین ضربه سیاســی جــدی را 
متحمــل گردیــد. دو ســال بعــد مادامی کــه در مقام دبیر شــورای 
امنیــت ملــی فاصلــه چندانــی بــا حل وفصــل پرونــده هســته ای 
طــی مذاکــرات خــود بــا خاویــر ســوالنا نداشــت بــا کارشــکنی 
ــز متحمــل  ــه سیاســی را نی ــن ضرب ــژاد دومی محمــود احمدی ن
گردیــد و بــه ناچــار جــای خــود را بــا ناخرســندی تمام به ســعید 
جلیلــی وانهــاد. طبــق خاطــرات محمــد البرادعــی، دبیــر پیشــین 
ســازمان انــرژی اتمــی، علــی الریجانــی در دوره مســئولیت خــود 
در شــورای عالــی امنیــت ملــی درصــدد گشــودن بــاب مذاکــره 
مســتقیم بــا ایــاالت متحــده آمریــکا در راســتای حــل مســئله 

هســته ای برآمــد. امــری کــه بــا مخالفت هایــی جــدی خصوصــًا 
ــه رو شــد.  از جانــب رئیس جمهــور وقــت روب

دو شکســت سیاســی مــورد اشــاره او را از صحنــه بــه در نکــرد 
ــت  ــای دول ــا و ماجراجویی ه ــار تندروی ه ــرای مه ــار ب ــن ب و ای
ــوه  ــنگر ق ــه س ــوچ ب ــژاد، ک ــود احمدی ن ــت محم ــت زعام تح
مقننــه را برگزیــد. علی رغــم مخالفــت همه جانبــه حامیــان دولت 
در مجلــس، موفــق بــه فائــق آمــدن بــر غامعلــی حــداد عــادل 
در جریــان رقابــت بــرای رســیدن بــه کرســی ریاســت مجلــس 
شــد. امــری کــه کام محمــود احمدی نــژاد و متحدانــش را تلــخ 
کــرد و منجربــه افزایــش تنش هــا بیــن دولــت و مجلــس گردید. 
در آخریــن ســال هشــتمین دوره مجلــس، علــی الریجانــی کــه 
بــا طــرح ســؤال از رئیــس جمهــور کــه از ســوی علــی مطهــری 
ــه  ــود، در جلس ــوده ب ــکاری نم ــاً هم ــت کام ــری می گش پیگی
مذکــور انتقــادات صریحــی را علیــه رئیــس دولــت دهم بــر زبان 
جــاری ســاخت و حتــی در کنایــه ای خطــاب بــه او گفــت »آقــای 

رئیس جمهــور مجلــس جــای شــوخی نیســت!«
در انتخابــات جنجالــی دوره دهــم او گرچــه ایجاباً یا ســلباً موضعی 
ــوان  ــچ عن ــه به هی ــود ک ــود لیکــن پرواضــح ب ــوده ب اتخــاذ ننم
تمایلــی بــه پیــروزی مجــدد محمــود احمدی نــژاد نــدارد و حتــی 
همچــون چهره هــای منتقــد دیگــری نظیــر احمــد توکلــی کــه از 
هــراس جریــان رقیــب در دام حمایــت از محمــود احمدی نــژاد 
افتادنــد، در چنیــن مســیری گام ننهــاد. گویا پیــروزی رقیب اصلی 

رئیــس دولــت نهــم را امــری نامطلــوب به شــمار نمــی آورد.
 ۱۵ بهمــن ۹۲ و در جریــان اســتیضاح وزیــر کار و امــور اجتماعی 
دولــت دهــم، روزی بــود کــه او دیگــر کامــاً آشــکارا و صریــح 
رئیــس دولــت وقــت را از بــاب ســوءکردار و مدیریــت بــه بــاد 
ــن مــوارد مجموعــه ای از  ــده ای گرفــت. ای ــد و گزن ــادات تن انتق
مخالفت هــا و تاش هــای ایــن سیاســتمدار ۵۸ ســاله بــرای مهــار 
تنــدروی و ســوءمدیریت دولــت بــود کــه بــدون عواقــب نبــود. 
چنــدی از حامیــان دولــت و جبهــه پایداری خشــمیگن از عملکرد 

وی، در ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و در حــرم حضــرت 
معصومــه )س( بــا پرتــاب مهــر، ســنگ و چــوب بــه اســتقبال 

ســخنرانی وی رفتنــد!
بــا پیــروزی دکتــر حســن روحانــی در انتخابات ریاســت جمهوری 
ــش  ــندی بخ ــه ناخرس ــم ب ــا عل ــود را ب ــر خ ــحالی واف او خوش
عمــده بدنــه مجلــس نهــم از ایــن رویــداد، پنهــان نکــرد و طــی 
ســخنانی ایــن پیــروزی کاندیــدای مــورد حمایت اصاح طلبــان را 
»نویدبخــش روزهایــی خــوش بــرای ایــران« اعــام نمــود. اکنون 
و در واپســین روزهــای دوره مجلــس نهــم کمتــر کارشــناس امور 
سیاســی و سیاست پیشــه ای را می تــوان یافــت کــه منکــر نقــش 
بســیار مؤثــر علــی الریجانــی در کنتــرل ســطح تنش هــای دولت 
اعتدالــی و مجلــس ناهمســو بــا آن شــود. بدون شــک عدم حضور 
شــخصی همچــون او دولــت را بــا چالش هــای جدی تــر و 
ــاخت.  ــه رو می س ــم روب ــس نه ــا مجل ــه ب ــتری در مواجه بیش
ازجملــه می تــوان از نقــش او در کســب رأی اعتمــاد اغلــب وزرای 
معرفــی شــده دولــت یازدهــم، چندیــن نوبــت جلوگیــری از کلید 
خــوردن اســتیضاح  برخــی وزرا به واســطه جایــگاه و اختیاراتش در 
صــدر هیئــت رئیســه مجلــس، تــاش بــرای ممانعت از کســب 
ــتیضاح  ــرح اس ــه ط ــواردی ک ــه وزرا در م ــاد ب رأی عدم اعتم
وصــول شــده و مــورد اجــرا قــرار گرفتــه بــود و نهایتــاً از همــه 
مهم تــر، اساســی تر و سرنوشت ســازتر تصویــب برجــام در کمتــر 
از بیســت دقیقــه علی رغــم صــدای بلنــد و کثــرت قابــل توجــه 
مخالفــان برجــام در مجلــس اشــاره نمــود. عملکــردی کــه او را 
بــدل به چهــره ای محبــوب در مجلســی منفور ســاخت. همچنین 
ــام  ــف برج ــان مخال ــم اصول گرای ــش خش ــر آت ــه ب ــری ک ام
ــن  ــه در دهمی ــد. به طوری ک ــش دمی ــه او بیش ازپی ــبت ب نس
ــی  ــرار دادن وی در لیســت انتخابات ــات مجلــس از ق دوره انتخاب
خــود از حــوزه انتخابیــه قــم اســتنکاف ورزیدنــد و حتــی دامنــه 
ــه وی  ــک ب ــای نزدی ــدادی از چهره ه ــن تع ــا دام ردصاحیت ه
را نیــز گرفــت! او در هیــچ یــک از جلســات شــورای هماهنگــی 

ــام در  اصولگرایــان شــرکت ننمــود و ســرانجام در هنــگام ثبت ن
ــه  ــتقل وارد عرص ــورت مس ــه به ص ــرد ک ــام ک ــات اع انتخاب
ــال  ــش به دنب ــا پی ــه از مدت ه ــن او ک ــت. مخالفی ــده اس گردی
اقنــاع ســعید جلیلــی بــرای کاندیداتــوری اش از حــوزه انتخابیه قم 
بودنــد پــس از عــدم موافقــت ســعید جلیلــی بــا ایــن امــر نیــز از 
پــای ننشســته و از تمــام منابــع و امکانــات خــود بــرای ناکامــی 
علــی الریجانــی در ایــن انتخابــات بهره جســتند. البتــه اندکی نیز 
موفــق بودنــد و مانــع از قــرار گرفتــن او در جایگاه منتخــب اول از 
ایــن حــوزه انتخابیــه گشــتند. همیــن امــر را در هفته هــای اخیــر 
مستمســک هجمه هایــی بــه علــی الریجانــی قــرار داده انــد. اینکه 
ایــن هجمه هــا بــه وی بــا وجــود احتمــال ریاســت یــک چهــره 
اصاح طلــب بــر مجلــس دهــم همچنــان ادامــه یافتــه، حاکــی از 
آن اســت کــه ریاســت او بــرای جریــان مخالــف دولت، برجــام و 
اصاح طلبــان نامطلوبیــت کمتــری به نســبت ریاســت چهــره ای 

کــه مســتقیماً منتســب بــه اصاح طلبــان باشــد نــدارد. 
به نظــر می رســد علــی اردشــیر الریجانــی از اواخــر دهــه 
هشــتاد تــا حــدی همــان راهــی را می پیمایــد کــه اکبــر هاشــمی 
رفســنجانی از اواســط دهــه هشــتاد آن را درپیــش گرفتــه اســت. 
او چــه بــه حکــم ضــرورت تطبیــق با شــرایط متغیــر در راســتای 
بقــا در قــدرت، چــه بــه علــت آنچــه رئیس جمهــور پوپولیســت 
ســابق و حامیانــش نســبت بــه او روا داشــته اند، چــه بنا بــر درک 
ــاران دیــروزش  ــح راســتین نظــام کــه برخــاف برخــی ی مصال
ــر  ــه ه ــا ب ــف شــده اســت و ی ــا واق ــه آن ه ــاب فراســت ب از ب
ــر  ــاع در براب ــی از عدم امتن ــرورت میزان ــری، به ض ــل دیگ دلی
ــات عمومــی  ــر مطالب ــر و ســطحی از عدم مقاومــت در براب تغیی
ــی  ــه نیک ــی ب ــی و سیاس ــان اجتماع ــت های مصلح و درخواس
پــی بــرده اســت. رونــدی کــه نمــود و نتیجــه آن را در حمایــت 
اصاح طلبــان از او در جریــان انتخابــات مجلــس و نیــز در طــی 
زمزمه هایــی مبنــی بــر مطلوبیــت تــداوم حضــور او در کرســی 
ــناس  ــان سرش ــاره ای اصاح طلب ــوی پ ــتان از س ریاســت بهارس
به رغــم تغییــر حــدود هشــتاد درصــدی ترکیــب مجلــس طــی 
انتخابــات هفتــم اســفند می تــوان جســت )چــه آشــکارا توســط 
ــه در  ــاکام، چ ــادق زیب ــون ص ــر چ ــی صریح الهجه ت چهره های
خفــا از ســوی عــده ای سرشناســان دیگــر کــه قصــد آزردن خاطر 
منتخــب اول مــردم تهــران را ندارنــد(. ایــن عــده از یــک ســو بــه 
عملکــرد دکتر علــی الریجانی در مجلــس نهم ازجملــه در جریان 
تصویــب برجــام اســتناد کــرده، از ســویی بــر تــوان چانه زنــی و 
تعامــل او بــا نهادهــای فرادســتی و تأثیــر ایــن امــر در پیش بــرد 
امــور مجلــس بــدون مواجهه با کارشــکنی های گســترده از ســوی 
ســایر مراکــز قــدرت تأکیــد گــذارده و نیــز از جنبه  هایــی دیگــر 
بــه مســائلی نظیــر لــزوم گســتردن بیــش از پیــش چتــر ائتاف 
اصاح طلبــان، میانه روهــا و عقــای محافظــه کار در برابــر تهدیــد 
افراطی گــری و ضــرورت حفــظ شــکاف و گســل عمیــق موجــود 
در بیــن جنــاح رقیب از رهگــذر چنیــن اقداماتی اشــاره می نمایند. 
خصوصــاً در شــرایطی کــه به نظــر می رســد محمــود احمدی نــژاد 
بــار دیگــر ســودای ریاســت جمهــوری در ســر می پرورانــد و برای 

خــرداد ســال آینــده خواب هایــی دیــده اســت!

خبرنامه

آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی جنــدی پیــش در دیــدار نــوروزی خــود بــا جمعــی از مــردم ضمــن تبریــک ســال نو، اظهــار امیــدواری کــرد که 
ســال ۱3۹۵ بــرای مــردم ایــران در همــه ابعــاد زندگــی ســالی بابرکــت و تــوأم بــا موفقیــت  باشــد. وی در جــواب ســؤال یکــی از حاضــران که 
پرســیده بــود: »ماجــرای ســخن شــما دربــاره موشــک و گفتمــان کــه در توییتــر منتشــر شــده بود، چیســت کــه باعــث سوءاســتفاده بعضی ها 
بــرای القــای اختــاف بیــن شــما و مقــام معظــم رهبــری شــده اســت؟«، گفــت: نقــل این جمله بــرای مــن هم تازگــی داشــت و گفتم کــه اصل 
آن جملــه را بیاورنــد کــه آوردنــد و دیــدم کــه مربــوط بــه تاریــخ ۱۴ آبــان ۱3۸۷ یعنــی هفــت ســال قبــل و در مصاحبــه مفصل با یــک گروه 
فیلمســاز هلنــدی بــا موضــوع »تاریخچــه کاربــرد ســاح های شــیمیایی علیــه ایــران«، اســت. رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، بــا ابراز 
تأســف از تحریــف و تقطیــع خودســرانه ایــن جملــه و ســوء برداشــت از آن و تعجیــل بعضــی از جریان هــا و گروه هــا برای ســوء اســتفاده از این 
جملــه، گفــت: اگــر عامــه مــردم هــم نداننــد، مســئوالن به ویــژه نظامی هــا، به خوبــی می داننــد کــه صنایــع موشــکی در زمــان جنــگ کــه مــن 
فرماندهــی آن را داشــتم، از صفــر توســط نیروهــای جهاد ســازندگی، ســپاه پاســداران و ارتش شــروع شــد و بعدهــا در زمان ریاســت جمهوری ام 

تقویــت شــد و مــن همیشــه بــر ضــرورت تکمیل و تقویــت پروژه موشــکی ایــران به عنــوان قــدرت دفاعــی و بازدارنــده تأکیــد داشــته و دارم.

علیمیری
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ــژاد ســال 84 و همــان  ــروز همــان احمدی ن ــژاد ام »احمدی ن
ــه  ــی ک ــان مقطع ــت. درهم ــال 1388 اس ــژاد س احمدی ن
ــرده  ــدا ک ــه پی ــژاد زاوی ــا احمدی ن ــان ب ــی از اصولگرای خیل
بودنــد. اگــر ادامــه وضــع دولــت فعلــی همین گونــه باشــد که 
اکنــون اســت و رویکردهــا اصــالح نشــود، شــما  تردیــد نکنید 
ــود،  ــدا ش ــال 96 کاندی ــژاد در س ــای احمدی ن ــر آق ــه اگ ک

ــد آورد.« ــت خواه ــی به  دس ــروزی قاطع پی
ــا  ــرا ب ــه اصولگ ــک هفته نام ــه ی ــا قســمت هایی از مصاحب  اینه
علی اکبــر جوانفکــر اســت. گرچــه او تنهــا شــخصیت سیاســی 
نبــوده کــه دربــاره بازگشــت احمدی نــژاد بــه قــدرت صحبــت 
کــرده اســت. امــا آیــا جامعــه ایرانــی از احمدی نــژاد ۹6 ماننــد 
احمدی نــژاد ۸۴ حمایــت خواهــد کــرد یــا دوران ایــن جریــان 

سیاســی را بایــد پایان یافتــه پنداشــت؟
احمدی نــژاد درطــول ســال گذشــته ســعی کــرد یــاد خــود را در 
ــه  ــوان ب ــه فعالیت هــای او می ت ــده نگــه دارد ازجمل ــا زن ذهن ه
حضــور در شــهرهای مختلــف و ســخنرانی در مناطــق محــروم 
ــرد.  ــن شــهر تهــران نامب ــن حضــور در مســاجد پایی و همچنی
رئیــس جمهــور ســابق درصحنه سیاســی هــم حضــوری پررنگ 
داشــته و جلســات مجمــع تشــخیص را از دســت نمی دهــد و 
در مراســمات بیــت رهبــری هــم حضــوری فعال داشــته اســت.

ــراه  ــه هم ــژاد ب ــات، احمدی ن ــروع تعطی ــا ش ــال ب ــا امس ام
یارانــش بــه جنــوب و مناطــق جنگی ســفر کــرد تــا بــار دیگر با 
حضــور در میــان مــردم نشــان دهــد کــه هنــوز هم قصــد دوری 
ــی  ــد ول ــردم باش ــان م ــد در می ــدارد و می خواه ــدرت را ن از ق

بــا چــه هدفــی؟ او در ایــن ســفر بــه دیــدار نماینــده ولی فقیــه 
ــاف  ــدار برخ ــن دی ــرد. ای ــدار ک ــان دی ــا ایش ــت و ب ــم رف ه
انتظــار مــورد اســتقبال آیــت اهلل جزایــری قــرار گرفــت. در ایــن 
ــن  ــا مت ــی ب ــان مــردم پاکارد های ــده شــد کــه درمی ســفر دی

ــع شــده اســت. ــت« توزی ــادم مل ــژاد خ »احمدی ن
همچنیــن براســاس اخبــار رســیده ســتاد انتخاباتــی احمدی نــژاد  
ــن  ــاي دوازدهمی ــور در رقابت ه ــراي حض ــود را ب ــت خ فعالی
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوري آغــاز کــرده اســت. به نظــر 
ــه  ــل از اینک ــش را قب ــروع فعالیت ــد ش ــد او می خواه می رس
ــد  ــدا کنن ــی پی ــدد رهای ــت مج ــوک شکس ــان از ش اصولگرای

ــا آنهــا را در عمــل انجــام شــده قــرار دهــد. شــروع کنــد ت

ــژاد  ــی احمدی ن ــگاه اجتماع براســاس بعضــی نظرســنجی ها پای
نزدیــک بــه بیســت درصــد مــردم اســت. او و مشــاورانش بــه 
خوبــی می داننــد پایــگاه اجتماعــی او در طبقــه متوســط و غنــی 
جامعــه پاییــن اســت لــذا ماننــد ســال ۸۸ تمرکــز را روی قشــر 
محــروم و حاشیه نشــین قــرار داده اســت. او می خواهــد بــا شــعار 
یارانــه ۲۵0 هزارتومانــی رأی ایــن قشــر را به طــور کامــل جذب 
کنــد. هرچنــد او هنــوز تکلیف بدهی هــای چندمیلیــارد دالری دو 

دوره دولــت گذشــته خــود را مشــخص نکــرده اســت.
ــم او  ــم دیدی ــم ه ــس ده ــات مجل ــر در انتخاب ــوی دیگ از س
حســاب خــود را از اصولگرایــان جــدا کــرد و گفــت اصولگرایــی 
ــروصدا  ــدون س ــی و ب ــه آرام ــورد و ب ــت می خ ــرده و شکس م

چنــد تــن از اطرافیــان خــود را راهــی مجلــس کــرد تــا بــا وجود 
شکســت اصولگرایــان او از برنــدگان ایــن انتخابــات تلقی شــود و 

ســهمی در ایــن مجلــس داشــته باشــد.
ــرا  در  ــای اصولگ ــدد نامزده ــت های متع ــه شکس ــه ب ــا توج ب
دوره هــای قبــل ماننــد قالیبــاف و رضایــی احتمــاال او گزینه اصلی 
اصولگرایــان خواهــد بــود و آنهــا به ناچــار روی او ســرمایه گذاری 
خواهنــد کــرد. بایــد دیــد اقــدام بعــدی او و تیــم انتخاباتــی اش 
چــه خواهــد بــود و آیــا او ریســک ایــن امــر را کــه دوبــاره خــود 
را درمعــرض رأی مــردم قــرار دهــد، بــه جــان مــی خــرد یــا 
ــزرگان  ــش ب ــاره اش، واکن ــت دوب ــورت بازگش ــر و در ص خی

سیاســی و نخبــگان چــه خواهــد بــود.

فرنامشکیبافر
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بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه، پرونــده جنجالــی مینــو خالقــی، منتخــب ســوم مــردم اصفهــان در دهمیــن دوره انتخابــات 
ــتاد  ــس س ــی، رئی ــین مقیم ــول محمد حس ــه ق ــه ب ــده ک ــانه ها ش ــر اول رس ــی تیت ــامی، در حال ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــاف حقوق ــت وی اخت ــا رد صاحی ــال آرا ی ــاره ابط ــان درب ــورای نگهب ــور و ش ــن وزارت کش ــور، بی ــات کش انتخاب
ــه  ــورد توج ــون، م ــال ۹۴ تاکن ــفند س ــه از ۲۹ اس ــت ک ــی اس ــاله اصاح طلب ــوی 30 س ــی، بان ــو خالق ــود دارد. مین وج
ــا ابطــال آرای وی تاکنــون از طریــق رســانه ها اخبــار  ــاره رد صاحیــت ی مخاطبــان اخبــار سیاســی کشــور اســت و درب
ــن زده  ــرا دام ــن ماج ــاره ای ــایعات درب ــه ش ــکوت وی ب ــت و س ــده اس ــر ش ــادی منتش ــض زی ــات ضد و نقی و اطاع
ــه  ــرار گرفت ــأت نظــارت ق ــار هی ــل رد صاحیــت او عکـــس هایی اســت کــه در اختی ــار رسیـــده دلی ــق اخبـ اســت. طب
ــخصی  ــای ش ــر، عکس ه ــورد نظ ــای م ــی از عکس ه ــی، بخش ــکان خالق ــی از نزدی ــای یک ــق ادع ــه طب ــت؛ در حالی ک اس

ــد. ــده باش ــت آم ــه دس ــته ب ــی وی می توانس ــردن گوش ــا هک ک ــاد ب ــال زی ــه احتم ــه ب ــت ک ــی اس و خصوص نگاه ویژه

۱-۱۴یا۸+۱۴؟!

درباره فراکسیون زنان مجلس

ادامه از صفحه 1
۱-۱۴یا۸+۱۴؟!

آنکــه ســابقه فعالیــت سیاســی داشــته باشــد، یــک فعــال حوزه 
صنعــت و اقتصــاد بــوده اســت. 

ناهید تاج الدین
ــب  ــی منتخ ــو خالق ــون مین ــب، همچ ــاله، اصاح طل ــل س چه
ــی  ــته زیست شناس ــد رش ــناس ارش ــان و کارش ــردم اصفه م
اســت. ایــن عضــو اصلی شــورای مشــورتی اســتاندار اصفهــان دو 
ســال پیــش در انتخابــات شــورای شــهر اصفهان شــرکت نمود و 
عضــو علی البــدل ایــن شــورا شــد. او ســابقه تدریــس در پــاره ای 

ــور اســتان اصفهــان را دارد. ــام ن از دانشــگاه های آزاد و پی
مینو خالقی

ــردم  ــب م ــب اصاح طل ــن دارد و منتخ ــال س ــی ویک س س
اصفهــان اســت. قریــب بــه دویســت هــزار آراء ایــن دانشــجوی 
دکتــرای رشــته حقــوق توســط شــورای نگهبــان ابطــال گردیــده 
اســت.  مشــخص نیســت اوالً چــرا و برمبنــای کدام ادله مســتند 
و حقوقــی و ثانیــاً برمبنــای کــدام قانــون یــا آیین نامــه، صرفــًا 
آراء او ابطــال گردیــده اســت. درحالی کــه وزارت کشــور بــا ایــن 
اقــدام شــورای نگهبــان ابــراز مخالفــت نمــوده اســت لیکــن هیچ 
توضیحــی پیرامــون علــت یــا علل اقــدام بــه ممانعــت از حضور 

او در مجلــس از ســوی شــورای نگهبــان بیــان نگردیــده اســت.
سیده حمیده زرآبادی

ــان در  ــت اصاح طلب ــورد حمای ــزد م ــی از دو نام ــه یک او ک
ــته  ــد رش ــی ارش ــاله و دارای کارشناس ــود، 36 س ــن ب قزوی
مهندســی برق اســت. از او ســوابق سیاســی در دســت نیســت.

زهرا سعیدی  مبارکه
ایــن منتخــب جــوان 3۲ ســاله  مــردم مبارکــه به عنــوان نماینده 

مســتقل بــه دهمیــن دوره مجلــس راه یافتــه اســت. او مــدرک 
کارشناســی  ارشــد مهندســی صنایــع را دارا و مؤلــف دو کتــاب 
ــواده«  ــارف خان ــه« و »دایره المع ــزار کلم ــه در ده ه »صــد فرزان
اســت. او فاقــد ســوابق سیاســی خاصی اســت لیکن جــزو فعالین 
اجتماعــی و اقتصــادی شــناخته شــده حــوزه انتخابیه خود اســت.

سکینه الماسی
منتخــب ســی وهفت ســاله حــوزه انتخابیه جنوب اســتان بوشــهر 
ــر  ــر، دیگ ــگان و دی ــلویه، کن ــم، عس ــتان های ج ــامل شهرس ش
نماینــده  زنــی اســت کــه بــه مجلــس دهــم راه یافتــه اســت. بــه 
گفتــه خــود اعتدال گراســت و دارای مــدرک کارشناســی  ارشــد 
مــددکاری اجتماعــی و دانشــجوی دکتری رشــته جامعه شناســی 
اســت. او در دوره ریاســت  جمهــوری محمــود احمدی نــژاد بــه 
مــدت پنج ســال نماینــده ســازمان بهزیســتی در نهــاد ریاســت 
جمهــوری بــود. در انتخابــات دوره نهــم مجلــس با اختــاف رأی 
اندکــی نســبت بــه منتخــب آن دوره حــوزه انتخابیــه خــود از 

راه یابــی بــه بهارســتان بازمانــده بــود.
هاجر چنارانی

اســتان خراســان  نماینــده زن  تنهــا  هاجــر چنارانــی 
رضــوی در مجلــس دهــم اســت. وی 3۸ ســال ســن دارد 
و نمایندگــی مــردم نیشــابور در ایــن دوره مجلــس را 
برعهــده دارد. او مشــی سیاســی خــود را مســتقل می دانــد. 
چنارانــی فــارغ التحصیــل رشــته جامعــه شناســی اســت و 
مدیریــت کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و 
ــه  ــوری از جمل ــت جمه ــفرهای ریاس ــتاد س ــناس س کارش

ــی اوســت. ــای قبل منصــب ه

ســمت سیاســی او اســت! 
پروانه سلحشوری

خانــم سلحشــوری اســتاد دانشــگاه، بــا پنجــاه و یــک ســال ســن 
نماینــده اصاح طلــب اســتان تهــران در دهمیــن دوره بهارســتان 
دوران  در  و  دارد  جامعه شناســی  دکتــرای  او  بــود.  خواهــد 
دانشــجویی ســابقه فعالیت در انجمن هــای  اســامی را دارد. نــام او 
بــا انتشــار فیلــم مصاحبــه ای از او کــه در  روز انتخابــات بــا یکی از 
خبرنــگاران خارجــی و به زبان انگلیســی پیرامــون موضوع حجاب 
صــورت داده بــود، خیلــی زود و پیــش از آغــاز بــه کار مجلــس بر 
ســر زبان هــا افتــاد؛ چراکــه موضعــی بســیار متســاهانه پیرامون 
ایــن مســئله ابراز داشــته بــود. فشــار محافظــه کاران و خطــر اقدام 
واکنشــی از ســوی شــورای نگهبــان، او را بــه عذرخواهــی به دلیــل 

محتــوای مصاحبــه مــورد اشــاره ناگزیــر نمــود.
فاطمه سعیدی

ــل  ــز در اوای ــی نی ــت آموزش ــد مدیری ــناس ارش ــن کارش ای
ــه  ــان ب ــت اصاح طلب ــا حمای ــی اش ب ــه زندگ ــمین ده شش
ــت. او  ــت یاف ــران دس ــان ای ــران در پارلم ــردم ته ــت م وکال
طــی ســال های اخیــر از اعضــای میان پایــه حــزب کارگــزاران 
ــال  ــت س ــدت بیس ــز به م ــش از آن نی ــوده و پی ــازندگی ب س
در کرمــان بــه فعالیــت سیاســی اصاح طلبانــه پرداختــه بــود.

سیده فاطمه حسینی
ــا اســت و  ــن منتخــب تهرانی ه ــا ســی ســال ســن جوان تری ب
همچــون بیســت و نــه تــن منتخــب دیگــر ایــن حــوزه انتخابیه 
بــه کمــک لیســت امیــد ردای وکالــت مــردم را بــه تــن خواهد 
نمــود. ایــن دانشــجوی مقطع دکتــرای مدیریــت مالــی بیش از 

ــر  ــابق وزی ــان، مشــاور س ــور زن ــز مشــارکت ام ــاون مرک مع
کارشــناس  و  شــمیرانات  فرمانــداری  آموزش وپــرورش، 
کمیســیون اقتصــاد کان دبیرخانــه مجمع تشــخیص مصلحت 

ــت. ــرده اس ــه ک ــام را تجرب نظ
فریده  اوالدقباد

ــاله و  ــران، ۴۵ س ــردم ته ــب م ــب منتخ ــدای اصاح طل کاندی
کارشــناس ارشــدعلوم اجتماعــی اســت. گرچــه ســوابق سیاســی 
از او در دســت نیســت لیکــن جــزو مدیــران برجســته و بســیار 
فعــال در حــوزه آموزش وپــرورش کشــور اســت کــه بــه  احتمال 
فــراوان بــه عضویــت کمیســیون آمــوزش مجلــس درخواهــد 
آمــد. وی بــه ســبب فعالیت هایــش چندیــن نوبــت موفــق بــه 

اخــذ تقدیرنامــه از ســوی نهــاد ریاســت  جمهــوری شــد.
طیبه سیاوشی  شاه عنایتی

ایــن کارشــناس ارشــد روابــط بین الملــل بــا پنجــاه ســال ســن 
ــن  ــران در دهمی ــتان ته ــب اس ــده اصاح طل ــه زودی نماین ب
دوره مجلــس خواهــد بــود. او دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 
روابــط بین الملــل اســت. او در دفتــر مطالعــات سیاســی وزارت 

خارجــه ســابقه فعالیــت داشــته اســت. 
فاطمه ذوالقدر

ایــن اســتاد دانشــگاه الزهــرای تهــران و مســلط بــه چهــار زبان 
خارجــی از دیگــر زنانــی اســت کــه بــا قــرار گرفتــن در لیســت 
موســوم بــه »امیــد« و در پــی پیــروزی خیره کننــده این لیســت 
در تهــران، چهارســال آینــده را بــا وکالت مــردم حــوزه انتخابیه 
ــن  ــن اولی ــرد. ای ــد ک ــپری خواه ــمیرانات س ــران، ری و ش ته

شهناز رمارم از اولویت های کاری فراکسیون زنان مجلس می گوید؛
تعاملبامراجعتقلیدکشورجهتکاهشحساسیتها

طاهره رحیمیان در گفتگو با وقایع اتفاقیه عنوان کرد:
خانمهایاصولگراخودراتافتهجدابافتهازجامعهزنانمیدانند.

حقــوق زنــان به شــهرهای کوچک نیــز راه یافتــه و دیگر منحصر 
به کان شــهرها نیســت.

- ســوال دوم مــا در ســطح کشــوری اســت. بــا توجــه بــه اینکه 
در ایــن دوره شــاهد رای آوردن 14 خانــم و راه یافتــن 8 خانم که 
اکثــرا گرایــش اصالح طلبانه دارنــد، به دور دوم مجلس هســتیم 
کــه در نــوع خــود رکــورد محســوب مــی شــود. تحلیل شــما از 

چشــم انــداز فراکســیون زنــان در مجلس دهم چیســت؟
- ابتــدا بایــد متذکــر شــوم کــه جــدا از مجلس نهم که مجلســی 
بــا رویکــرد منحصــر بــه فــرد بــود و در فضــای سیاســی خاصــی 
روی کار آمــد در تمامــی ادوار مجلــس، فراکســیون زنــان مجلس 
مطالبــه گــر حقــوق زنــان بــوده اســت. بــا ایــن حــال معتقــدم 
ــان مجلــس دهــم همــکاری  ــه فراکســیون زن ــن وظیف مهم تری
همدالنــه بــا دولــت در زمینــه تدویــن و تقنیــن برنامــه ششــم 
توســعه اســت بــه نحــوی کــه نیازهــا و مطالبــات زنــان کــه بــه 
واقــع ســرمایه های اجتماعی این ســرزمین هســتند محقق شــود. 
وظیفــه دیگــر فراکســیون مجلــس دهم پیشــبرد حقوق زنــان در 
عرصــه هــای دیگــر اســت. رایزنــی و تعامــل بــا مراجــع عظــام 
تقلیــد،  نخبــگان و نیروهــای تاثیرگــذار جامعه به منظــور کاهش 
حساســیت هــا در حــوزه هایــی از قبیــل اذن ولی و همســر جهت 
خــروج از کشــور، حضــور بانــوان در اماکــن عمومــی ورزشــی و ..  
از جملــه ایــن مــوارد اســت. در مــورد پیگیــری وضعیت اشــتغال 
زنــان علــی الخصوص اشــتغال دختــران تحصیلکرده نیــز نیازمند 
قوانیــن ضدتبعیضی هســتیم کــه امیــدوارم زنان مجلــس دهم در 

ایــن زمینــه نیــز بتواننــد گام هــای موثــری بردارند.

بپردازنــد؟ اینجــا ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه خــب چــرا 
خــود شــما در منــزل نیســتید؟ مگــر خــود شــما زن نیســتید؟ 
بنابرایــن مــا بــا ایــن نــوع نــگاه زنــان اصولگــرا مخالفیــم. نقــد 
دیگــری کــه بــه نظــرم بــه عملکــرد نماینــدگان خانــم اصولگرا 
وارد اســت ایــن اســت کــه ایــن خانــم هــا بــه ســمت تصویــب 
قوانینــی رفتــه انــد کــه عمــا محدودیــت هایــی بــرای زنــان 
ــش  ــواده و افزای ــی خان ــرح تعال ــر ط ــرده اســت نظی ــاد ک ایج
جمعیــت کــه البتــه این طــرح تــا آنجایــی که مــن اطــاع دارم 
متوقــف شــد. در ایــن طــرح قوانینــی پیــش بینی شــده بــود که 
بــه ضــرر خانــم هــا بــود مثــا کاهــش ســاعت کاری زنــان یــا 
افزایــش مرخصــی زنــان بــه علــت دنیــاآوردن تعــداد بیشــتر 
فرزنــد. ببینیــد در ایــن وضعیــت کــدام کارفرمایــی حاضــر می 
شــود زنــی را کــه ثباتــی در کارش نــدارد بــه یــک مــرد بــرای 
اســتخدام ترجیــح دهــد؟ از طــرف دیگر مــی دانیــم کارفرمایان 
بــه دلیــل ایــن کــه زنــان دقیقنــد، ســالم انــد و توانــا هســتند 
مایــل بــه اســتخدام آنهــا هســتند ولــی ایــن قوانیــن باعــث می 
شــود کــه زنان بــه حاشــیه رانــده شــوند. در مجموع نقــد اصلی 
مــن همیــن نــگاه دوگانــه اســت. ایــن کــه خانــم هــای اصولگرا 

خــود را تافتــه جدابافتــه از جامعــه زنــان مــی داننــد. 
- بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور و ســوابق راه یافتــگان 
خانــم بــه مجلــس دهــم چــه چشــم انــدازی را بــرای ایــن 
فراکســیون مجلــس پیــش بینــی مــی کنیــد؟ آیــا بــا توجــه 
بــه چالــش هــا و موانــع موجــود بــر ســر ایــن فراکســیون می 
تــوان توقــع عملکــرد مثبتــی در راســتای احقــاق حقــوق زنان 

در ایــن فراکســیون داشــت؟
- مــا مــی توانیم امیدوار باشــیم که مطالبات خــود را  از نمایندگان 
زن و البتــه مــردی کــه نــگاه روشــن تــر و بازتــری نســبت بــه 
مســائل زنــان و اجتمــاع دارنــد داشــته  باشــیم. مــا جامعــه ای 
ــال  ــتیم. در ح ــی هس ــن دموکراس ــال تمری ــه در ح ــتیم ک هس
تمریــن فعالیــت در تشــکل هــا و نهادهــای مدنــی و شــکل گیری 
احــزاب. امــروز بــرای چندمیــن بار افــرادی بــا حمایت احــزاب و 
تشــکل هــا وارد مجلــس شــده انــد بنابرایــن ایــن وظیفــه احزاب 
و تشکلهاســت کــه خواســت های مختلــف زنــان را مطالبه کنند. 
ایــن امــر بــه تــاش مــا و جامعــه زنــان و حتــی جامعــه مــردان 
وابســته هســت. متاســفانه نمایندگان مــا و مســئولین مــا در اتاق 
هــای دربســته بــرای جامعه تصمیم مــی گیرند و متوجه مســائل 
درون اجتمــاع نیســتند. هــر چقــدر مطالبــات مــا، مردمــی تــر و 
تشــکل هــای مردمی قــوی تر بشــوند صــدای مــردم و مطالبات 

آنهــا بــه گــوش مســئولین رســاتر می رســد.
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پیــش مصاحبــه: »کمپیــن )زنــان بــه زنــان راي دهنــد( دنبــال 
یــک فرهنگ ســازي اســت نــه صرفا یــک حرکت جنســیتي. 
ایــن فرهنــگ ســازي تــالش دارد بگویــد خانــم هــا راي شــان 
را بــه زنــان یــا مردانــي کــه بــراي حــوزه زنــان برنامــه دارند و 
قبــل از انتخــاب شــدن در برنامــه هــاي خــود اعــالم کرده انــد، 
ــارم،  ــهناز رم ــه ش ــت ک ــی اس ــاال عبارات ــالت ب ــد.« جم دهن
مســئول مجمع زنــان اصــالح طلب اســتان خراســان رضــوی و 
عضــو هیات رئیســه شــوراي هماهنگي اصــالح طلبــان چندماه 
پیــش از انتخابــات مجلــس دهــم گفــت. کمپینی که بــه ظاهر 
نتوانســت ســهم ســی درصــدی اش)6 نفــر نماینــده از  مجموع 
18 نماینــده خراســان رضــوی( از فرســتادن زنان بــه مجلس را 
محقــق کنــد اما بــه اعتقــاد خانــم رمــارم این کمپین توانســت 
گام هایــی مثبــت در فضــای سیاســی اســتان بــردارد. خالصــه 

گفتگــوی مــا بــا ایشــان را در ادامــه مــی خوانید.
ــه نظــر مــی رســد کــه در حــوزه اســتان  ــارم ب ــم رم -  خان
خراســان رضــوی جنبــش زنــان نتوانســت بــه توفیــق چندانی 
دســت یابــد و تنهــا یــک خانــم آنهــم بــه صــورت مســتقل از 
شهرســتان نیشــابور وارد مجلــس شــد. تحلیــل شــما پیرامون 

ایــن وضعیــت چیســت؟
- ببینیــد  بــرای تحلیــل دقیــق و همــه جانبــه ایــن موضــوع باید 
چنــد نکتــه را در نظــر داشــت. اولیــن نکتــه در ایــن بــاره مســاله 
ردصاحیــت هــا بــود به ایــن نحو که اکثــرا کاندیداهای شــاخص 
خانم مدنظر ما نتوانســتند اعتماد شــورای نگهبــان را در ایــن دوره 
انتخابــات جلــب کنند. مســاله دیگــر عدم خودبــاوری و نداشــتن 
اعتمــاد بــه نفــس کافی زنــان در حــوزه هــای سیاســی و اجتماعی 
اســت کــه عمومــا منجــر به انفعــال زنــان جامعــه و بــی اعتمادی 
بــه نیمــی از جامعــه در عرصــه سیاســی مــی شــود. امــا نــکات 
ــرار داد. در ســطح  ــد مدنظــر ق ــز بای ــه را نی ــن قضی ــت ای مثب
اســتان خراســان رضــوی بــا همت جنبــش هــای زنــان در تمامی 
حــوزه هــای انتخاباتــی غیــر از دو حــوزه گنابــاد و کاشــمر علیرغم 
محدودیــت هایی که ذکر شــد شــاهد حضــور کاندیداهــای خانم 
بودیــم کــه ایــن امــر نویــد آینــده ای روشــن در حوزه مشــارکت 
سیاســی زنــان تلقــی مــی شــود. از طــرف دیگــر پیرامــون حــوزه 
انتخاباتــی نیشــابور کــه خانــم چنارانــی توانســت بــه مجلــس راه 
یابــد بایــد بگویــم رای بــه ایشــان بیانگــر آن اســت کــه مطالبات 

ــان  ــان رییــس جمعیــت زن ــه: طاهــره رحیمی پیــش مصاحب
مســلمان نواندیــش خراســان رضــوی از فعــاالن زن اســتان 
خراســان رضوی اســت کــه مواضعی صریــح و شــفاف در این 
حــوزه دارد. ایــن فعــال حقــوق زنــان عــالوه بر فعالیــت مدنی 
از چهــره هــای پرتــالش عرصــه هنــر اســتان نیــز محســوب 
ــای  ــوزه احی ــوری در ح ــای درخ ــالش ه ــه ت ــود ک می ش
لبــاس هــای محلــی داشــته اســت. گفتگــوی مــا بــا ایشــان 
ناظــر بــر وجــه مدنــی و سیاســی ایشــان بــود. امیــد آن کــه 
روزی پیرامــون ســایر عرصــه هــای فعالیت اجتماعــی این بانو 

گفتگویــی دیگــر داشــته باشــیم.
- خانــم رحیمیــان بــه نظــر شــما فراکســیون زنــان از آغــاز 
تاکنــون تــا چــه حــد بازتــاب دهنــده خواســت هــای واقعــی 

زنــان و فعالیــن حــوزه زنــان بــوده اســت؟
ــه نظــرم اســتارت تشــکیل  ــی کــه دارم ب - براســاس اطاعات
فراکســیون زنــان از مجلــس چهــارم زده شــد. در مجلــس پنجم 
به شــکل کمیســیون تشــکیل شــد و ســرانجام در مجلس ششم 
ــا  ــان گشــت. در مجلــس ششــم ب ــه فراکســیون زن ــل ب تبدی
توجــه بــه حضــور خانــم هایــی کــه از طیــف سیاســی اصــاح 
طلــب بــا ســابقه کار تشــکیاتی و حزبــی بودند بیشــترین لوایح 
و قوانیــن بــه نفــع زنــان تصویــب شــد. البتــه بایــد اذعــان کــرد 
در ادوار مختلــف مجلــس، خانــم هــا همــه تــاش خــود را در 
جهــت احقــاق حقــوق زنــان بــه کار بســته انــد. مثــا در دوره 
پنجــم مجلــس، لوایــح  و طــرح هــای زیــادی بــرای حمایــت از 
کــودکان، خانــواده و زنــان تصویــب شــد کــه البته تنها تعــدادی 
از آنهــا مــورد تاییــد شــورای نگهبان قــرار گرفــت. با ایــن وجود 
در مجلــس ششــم مباحــث مهمــی نظیــر گذرنامــه خانــم هــا، 
تحصیــل زنــان ، بحــث پیوســتن بــه کنوانســیون رفــع تبعیــض 
از زنــان  و بحــث آمــوزش اجبــاری بــه دختــران مطــرح شــد 
لــذا فکــر مــی کنــم مــا بهتریــن آمــار را در دوره ششــم مجلس 

داشتیم. 
- مهــم تریــن نقدهایــی کــه بــه عملکــرد زنــان اصولگــرا در 
مجلــس خصوصــا مجلــس نهــم در حــوزه زنــان وارد می دانید 
چیســت؟ همــان طــور کــه مــی دانیــد فراکســیون زنــان در 
مجلــس نهــم به فراکســیون زنــان و خانــواده تغییــر نــام داد و 
دلیــل ایــن موضــوع از ســوی خانــم فاطمــه آلیــا عالقــه مندی 
ــواده  و جهــت  ــه پیگیــری موضوعــات خان ــان ب برخــی آقای
ــد،این  ــالم ش ــث اع ــا در مباح ــور آن ه ــدن حض ــم ش فراه

موضــوع را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟
- ابتــدا دوبــاره تاکیــد مــی کنــم کــه همــه خانــم هــای نماینده 
در مجلــس تــاش خــود را بــرای احقــاق حقــوق زنــان صــرف 
کرده انــد. امــا مســاله اینجاســت کــه حقــوق زنــان را چــه بدانیم 
و چــه نگاهــی بــه ایــن مســاله داشــته باشــیم. این مســاله تعیین 
کننــده اســت. مــا بایــد آنچه کــه بــرای خودمــان می پســندیم 
بــرای دیگــران هــم بپســندیم. مــن مهمتریــن نقــدی کــه بــر 
عملکــرد زنــان اصولگــرا در مجلــس دارم ایــن اســت کــه وقتی 
کــه یــک خانــم خــودش بــا طــی کــردن مراحــل ســختی نظیر 
پروســه تبلیغــات انتخابــات نماینــده مجلس می شــود و شــغل 
ســنگین و وقــت گیــر نمایندگــی مجلــس را انتخــاب مــی کنــد 
چطــور خــودش را یــک تافتــه جدابافتــه  از اجتمــاع مــی دانــد و 
معتقــد اســت ســایر خانــم هــا بایــد در منــزل بــه وظایــف خود 



عفت شریعتی در گفتگو با وقایع اتفاقیه عنوان کرد:
ضرورتمشورتفراکسیونزنانباتشکلهاوسازمانهایمردمنهاد

ــی را  ــد طرح ــی توانن ــوند م ــر وارد کار ش ــا دســت پ ب
ــد.  ــته باش ــوی داش ــه ق ــش زمین ــه پی ــد ک ــرح کنن مط
ــز در  ــوان عزی ــده بان ــک کنن ــد کم ــه می توان ــزی ک چی
ــه  ــی اســت ک ــم و همزبان ــی، تفاه ــس باشــد، همدل مجل
ــا هــم خــوب کار کننــد و گرایشــات سیاســی  بتواننــد ب
ــذار  ــت تاثیرگ ــور مثب ــه ط ــی دارد ب ــا هرکس ــه طبع ک
ــت  ــه ثاب ــرد چــون تجرب ــب صــورت نگی باشــد و تخری
ــو  ــی دو نفرشــان بگ ــوان حت ــر بان ــه اگ ــرده اســت ک ک
ــن  ــاید در بی ــه ش ــند ک ــته باش ــاده ای داش ــوی س مگ
آقایــان فــراوان وجــود دارد، بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
ــوان  ــزی بان ــه ری ــرر برنام ــه ض ــفانه ب ــه و متاس گرفت
ــی،  ــا همدل تمــام خواهــد شــد. انشــاهلل مجلــس دهــم ب
ویــژه  بــه  نماینــدگان  همــه  همیــاری  و  همــکاری 
اهــداف  تحقــق  در  بتوانــد  مجلــس  زن  نماینــدگان 
ــم  ــان و ه ــرای زن ــم ب ــی ه ــذاری و نظارت ــون گ قان

ــد.    ــق باش ــردان موف ــرای م ب

مصوبــات مجلــس هفتــم در حــوزه  زنــان بــود. در مجلــس 
هشــتم امــا حقــوق زنــان در قالــب طرح هایــی مربــوط بــه 
تفکیک هــای جنســیتی در حوزه هــای گوناگــون و حتــی 
ــه   ــد! الیح ــری ش ــات پیگی ــدد زوج ــت از تع ــرح حمای ط
ــت ازدواج  ــا ثب ــط ب ــادی مرتب ــه مف ــواده ک ــت از خان حمای
ــه را  ــر مهری ــات ب ــدد و مالی ــرایط ازدواج مج ــت، ش موق
شــامل می شــود نیــز از مــواردی بــود کــه مجلــس هشــتم 
ــت. در  ــه آن پرداخ ــیار ب ــدگان زن بس ــی نماین ــا همراه ب
مجمــوع عملکــرد غیرمســئوالنه  زنــان مجلــس هشــتم، بــه 
جــز یــک مــورد تصویــب افزایــش ســهم االرث زوجــه از 
ــا در  ــود و نهایت ــم ب ــس هفت ــرح مجل ــه دراصــل ط زوج ک
مجلــس هشــتم بــه تصویــب رســید- زنــان مجلــس هشــتم 

ــدل ســاخت! ــرای مــردان ب ــی ب ــه نمایندگان را ب
زنــان  رویکــرد  کلــی  می تــوان  و  خاصــه  به طــور 
همــان  نیــز  اکثــرا  کــه  نهــم،  مجلــس  اصولگــرای 
ــده  ــه دهن ــتند، را ادام ــتم هس ــس هش ــدگان مجل نماین
ــه  ــت ک ــتم دانس ــم و هش ــای هفت ــان در مجلس ه راه زن
ــه تصویــب لوایــح و قوانینــی زدنــد کــه  بازهــم دســت ب
ــود.  ــر ب ــت آخ ــا اولوی ــی از آن ه ــان در برخ ــوق زن حق
ــب آن  ــه موج ــه ب ــان ک ــه  زن ــه  گذرنام ــرح اصاحی ط
زنــان مجــرد زیــر ۴0 ســال بــرای خــروج از کشــور بــه 
اجــازه رســمی ولــی قهــری خویــش یــا حاکــم شــرع نیــاز 
ــده  ــرح ش ــای مط ــت طرح ه ــن دس ــد از ای ــدا می کنن پی
ــا رویکــردی کــه  ــان مجلــس نهــم ب ــن زن اســت. همچنی
ــای  ــن روزه ــه  ای ــا دغدغ ــتا ب ــدان در راس ــر چن ــه نظ ب
زنــان ایرانــی نیســت، طرح هایــی همچــون افزایــش 
ــان  ــاعت کاری زن ــان و کاهــش س ــدت مرخصــی زایم م
ــه  ــب نگ ــث عق ــت باع ــه در نهای ــد ک ــرح کردن را مط
داشــته شــدن زنــان بــه خصــوص زنــان تحصیــل کــرده 

ــود. ــتغال می ش ــر اش ــر س ــردان ب ــا م ــت ب در رقاب
ــر  ــه ب ــه ای ک ــی شــدن اصاحی ــد دائم ــان تایی ــن می در ای
ــون بیمــه ای کشــور وارد شــده و به صــورت موقــت در  قان
حــال اجــرا بــود از ســوی شــورای نگهبــان، کــه بــه برابــر 
شــدن دیــه زنــان و مــردان در تصادفــات رانندگــی منجــر 
شــد تنهــا نقطه عطــف در عملکــرد فراکســیون زنــان 
مجلــس نهــم محســوب می شــود. بــه امیــد آنکــه مجلــس 

ــان باشــد. دهــم جایــی بهتــر بــرای پیگیــری حقــوق زن
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حلیمــه عالــی، عضــو فراکســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی گفــت: اعضــای ایــن فراکســیون نامــه اعتراضــی بــه کمیســیون اصل ۹0 
ــه زودی ارســال می شــود. وی  ــد کــه ب مجلــس و هیــات رییســه در مــورد ســخنان نماینــده ارومیــه و اهانت هــای وی تنظیــم کرده ان
ادامــه داد:ایــن ســخنان نــه تنهــا بــه بانــوان مجلــس بلکــه توهیــن بــه همــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی اســت. از نظــر آقــای 
قاضی پــور مجلــس شــورای اســامی چگونــه جایــی اســت کــه ایــن گونــه ســخن می گوینــد؟  بــه گــزارش وقایــع اتفاقیــه، نادرقاضی پــور 
ــا اســتفاده از الفاظــی ســخیف و توهیــن آمیــز  ــات مجلــس شــورای اســامی در جمعــی از هــواداران خــود ب پــس از برگــزاری انتخاب
نســبت بــه زنــان، تاکیــد کــرده بــود کــه مجلــس جــای زنــان نیســت. در پــی انتشــار فیلــم ســخنان قاضی پــور در شــبکه های اجتماعــی 
و رســانه های مختلــف، موجــی از خشــم و نارضایتــی در میــان مــردم و مســئوالن بــه راه افتــاد. مــردم بــا امضــای طومارهایــی خواســتار 

عذرخواهــی ایــن نماینــده مجلــس شــدند و برخــی مقامــات نیــز درخواســت رد اعتبارنامــه وی در مجلــس را مطــرح کرده انــد.

۱-۱۴یا۸+۱۴؟!
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ــای  ــده دوره ه ــریعتی نماین ــت ش ــه: عف ــش مصاحب پی
هفتــم و هشــتم مجلــس از حــوزه مشــهد بــوده اســت. 
اصولگرایــی کــه اهــل تعامــل اســت و مــی تــوان بــا او 
ــل  ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت. ش ــی داش ــی منطق گفتگوی
بــود کــه دو ســال مســند مشــاوره امــور زنــان وزارت 
ــود.  ــه او ســپرده شــده ب ــی ب ارشــاد در دولــت روحان
ــیون  ــرد فراکس ــاره عملک ــان درب ــا ایش ــی ب گفتگوی
ــن  ــم چنی ــس و ه ــته مجل ــای گذش ــان در دوره ه زن
آینــده ایــن فراکســیون در مجلــس دهــم داشــتیم کــه 

ــد: ــی خوانی ــه م در ادام
مجلــس  در  زنــان  فراکســیون  شــریعتی  خانــم   -
ــود  ــان ب ــار اصولگرای ــم در اختی ــتم و نه ــم، هش هفت
ــت  ــوع مثب ــرا را در مجم ــان اصولگ ــرد زن ــا عملک آی
ــن  ــتاورردهای ای ــن دس ــم تری ــد؟ مه ــی می کنی ارزیاب
ــت؟ ــان چیس ــدی اصولگرای ــان تص ــیون در زم فراکس

ــر  ــه در ه ــتید همیش ــتحضر هس ــه مس ــور ک - همانط
دوره ای از مجلــس فراکســیون هــای متنــوع و متعــددی 
ــد  ــا می توانن ــیون ه ــن فراکس ــه ای ــود ک ــکیل می ش تش
در جهــت تحقــق اهــداف قانونگــذاری یــا نظارتــی 
موثــر و مفیــد باشــند، از جملــه فراکســیون زنــان 
ــده در  ــد و بن ــکیل ش ــم تش ــه در دوره هفت ــس ک مجل
ــودم.  ــن فراکســیون ب ــم و هشــتم عضــو ای ــس هفت مجل
ــان بــرآن بــوده کــه  طــی ادوار مختلــف فراکســیون زن
مســائل زنــان را مــورد توجــه و امعــان نظــر قــرار دهد. 
ــه  ــا توج ــان ب ــیون زن ــم در فراکس ــی کن ــر م ــن فک م
ــا و  ــور، فرصت ه ــان در کش ــه زن ــه جامع ــن ک ــه ای ب
و  هــا  گرایــش  اســت،  یکــی  تقریبــا  مشکاتشــان 
ــته باشــد.  ــر داش ــد اث ــی توان ــر م ســایق سیاســی کمت
در مــورد دســتاوردها، بــه نظــر مــی رســد فراکســیون 
ــر ورود  ــودش کمت ــت خ ــد ظرفی ــم در ح ــس نه مجل
کــرده باشــد امــا در مجلــس هفتــم و هشــتم کــه بنــده 
ــورد  ــان م ــه زن ــی از جامع ــائل مهم ــودم مس ــاهد ب ش

ــورای  ــس ش ــن دوره  مجل ــه کار دهمی ــاز ب ــتانه  آغ در آس
ــری از  ــی مختص ــه بازخوان ــا ب ــدیم ت ــرآن ش ــامی، ب اس
تاریخچــه و عملکــرد فراکســیون زنــان مجلــس در عمــر ۱۵ 
ــی در مجلــس  ــان درحال ــم. فراکســیون زن ســاله اش بپردازی
ــج دوره از  ــت پن ــس از گذش ــه پ ــد ک ــیس ش ــم تاس شش
فعالیــت مجلــس شــورای اســامی، هنــوز زنــان ســهم اندکی 
از کرســی های مجلــس را در اختیــار داشــتند. تــا آن جــا کــه 
رکــورد بیشــترین تعــداد نماینــدگان زن در تاریــخ مجلــس 
ــده  ــارده نماین ــداد چه ــا تع ــم ب ــس پنج ــه مجل ــق ب متعل
ــر ایشــان)که همگــی گرایشــی اصطاحــا  اســت کــه ۱3 نف
ــیونی  ــیس فراکس ــه تاس ــم ب ــتند( تصمی ــردادی داش دوم خ
ــود را  ــت خ ــت درخواس ــد و در نهای ــان گرفتن ــام زن ــه ن ب
ــس  ــکیل مجل ــس از تش ــاه پ ــار م ــاه ۱3۷۹، چه در مهرم
ــه  ــر ب ــتری آماده ت ــد در بس ــه بتوانن ــد آنک ــه امی ــم، ب شش
ــد،  ــری بپردازن ــان و پیگی ــائل زن ــون مس ــی پیرام هم اندیش
عملــی کردنــد. اکنــون ۱۵ ســال از تشــکیل فراکســیون زنــان 
ــیون در  ــن فراکس ــتاوردهای ای ــذرد و دس ــس می گ در مجل
جهــت پیگیــری مطالبــات و مســائل زنــان در ادوار مختلــف 
ــی  ــل بررس ــت و قاب ــز اهمی ــیار حائ ــه ای بس ــس نکت مجل
ــان  ــوان عملکــرد فراکســیون زن ــن رابطــه می ت اســت. در ای
ــخ  ــول تاری ــرد در ط ــن عملک ــس ششــم را پیگیرانه تری مجل
فراکســیون زنــان تــا بــه امــروز، در حــوزه  طــرح و پیگیــری 
ــب  ــان اصــاح طل ــاش زن ــرد. ت ــی ک ــان، معرف ــوق زن حق
مجلــس ششــم در اصــاح و تغییــر قوانیــن جزایــی و مدنــی 
ــئوالنه  ــیار مس ــه بس ــان اگرچ ــوق زن ــن حق ــا در نظرگرفت ب
ــن طرح هــا  ــان ای ــود، امــا در بیشــتر مــوارد شــورای نگهب ب
ــا قانــون اساســی تشــخیص  ــا شــرع ی و لوایــح را مخالــف ب
مــی داد و طرح هــا بــه ســرانجام نمی رســیدند. »الحــاق 
بــه کنوانســیون رفــع تبعیــض از زنــان«، از مهم تریــن 
ــدن  ــد ش ــس از تایی ــه پ ــود ک ــس ششــم ب ــات مجل مصوب
توســط دولــت، بــا مخالفــت جــدی مراجــع عظــام تقلیــد، که 
مفــاد ایــن کنوانســیون را در مــواردی در مغایــرت بــا شــرع 

ــد. ــه ش ــتند، مواج می دانس
بازبینــی و رفــع قانــون ممنوعیــت اعــزام دانشــجویان دختــر 

ــه  ــا ب ــن ه ــدادی از ای ــه تع ــت، ک ــرار گرف ــه ق توج
ــبختانه  ــد و خوش ــرح ش ــه مط ــا الیح ــرح ی ــورت ط ص
ــان  ــیون زن ــم فراکس ــای مه ــی از کاره رای آورد. یک
ــوال  ــهم االرث زن از ام ــاله س ــتم مس ــس هش در مجل
منقــول و غیــر منقــول همســرش بــود کــه آنموقــع مــا 
ــم  ــزرگ در ق ــع ب ــن از مراج ــق گرفت ــه طری ــا ارائ ب
ــم  ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــه ب ــا توج ــران و ب و ته
رهبــری، قانــون ســهم االرث زن از امــوال منقــول 
ــن  ــه ای ــم ک ــب کردی ــر را تصوی ــول همس ــر منق و غی
ــابقه نداشــت.  ــال س ــه ح ــا ب ــه ت ــود ک ــزرگ ب کاری ب
ــد و حضانــت از طــرف مــادر  در مســائل حقوقــی فرزن
و مســاله فرزندانــی کــه مــادران ایرانــی و پــدران 
ــد  ــی داشــتند همــه و همــه از مــواردی بودن ــر ایران غی
ــرش  ــاق فک ــا و ات ــی ه ــا، رایزن ــدی ه ــع بن ــه جم ک
ــه  ــبختانه ب ــه  خوش ــود ک ــس ب ــان مجل ــیون زن فراکس
نتیجــه رســید. بنابرایــن اگــر فراکســیون زنــان هــم بــا 
یــک برنامــه ریــزی، توجــه، آگاهــی و مشــکل شناســی 
ــر  ــارت ب ــذاری و نظ ــون گ ــا در قان ــد طبع ــش برون پی
حســن اجــرای قوانیــن نقــش بــارز و تعییــن کننــده ای 

ــد. ــی کن ــا م را ایف
ــان  ــرد زن ــه عملک ــی ب ــد نقدهای ــه می دانی - چنانچ
ــتم  ــم، هش ــه هفت ــه گان ــس دوره س ــرا در مجل اصولگ
ــر  ــود؛ نظ ــان وارد می ش ــالح طلب ــوی اص ــم از س و نه

ــا چیســت؟ ــن نقده ــه ای شــما راجــع ب
ــه بگفتــی هنــرش  ــول معــروف عیــب مــی جمل ــه ق - ب
ــی  ــر دل عام ــن از به ــت نک ــی حکم ــوی/ نف ــز بگ نی
ــرا و  ــر اصولگ ــان غی ــه دوره زن ــن س ــا در ای ــد. م چن
اصــاح طلــب هــم داشــتیم کــه اگــر بگوییــم بــه طــور 
ــه  ــور ک ــن همانط ــم،  بنابرای ــی دور نرفتی ــاوی خیل مس
ــر  ــی کمت ــایق سیاس ــردم س ــاره ک ــش اول اش در بخ
ــرای خودنمایــی داشــت، همیشــه نقــد هســت،  محلــی ب
ــن در دو  ــی م ــت ول ــه اس ــل توج ــه قاب ــد منصفان نق
ــان  ــه خــودم حضــور داشــتم فراکســیون زن مجلســی ک
بــا توجــه بــه ایــن کــه فراکســیونی تــازه تاســیس بــود 
ــه  ــی کار ب ــل و خروج ــت، ماحص ــتوانه ای نداش و پش

بــه خــارج از کشــور، اصــاح قانــون طــاق، طــرح تابعیــت 
ــی  ــان ایران ــت همســران خارجــی بواســطه  زن ــان و تابعی زن
ــا  ــه ب ــد ک ــی بودن ــر از طرح های ــات دیگ ــیاری مصوب و بس
ایــراد شــورای نگهبــان مواجــه شــدند. از مجمــوع طرح هــای 
ــا پیگیری هــای مــداوم زنــان مجلــس ششــم  موثــری کــه ب
ــاده   ــکل م ــاح ش ــه اص ــوان ب ــیدند می ت ــب رس ــه تصوی ب
تعلــق مطلــق حــق طــاق بــه مــردان اشــاره کــرد کــه پــس 
ــان در  ــه، زن ــن اصاحی ــه موجــب ای ــری ب از دو ســال پیگی
ــاق از شوهرانشــان  ــن ط ــرای گرفت ــت می توانســتند ب نهای
ــن  ــد. همچنی ــزد دادگاه اســتناد کنن ــه مــواردی محــدود ن ب
اصــاح ســن قانونــی ازدواج و باالبــردن آن، طــرح افزایــش 
ــداری  ــدت نگه ــش م ــرای افزای ــودکان، ب ــت ک ســن حضان
پســران نــزد مــادران پــس طــاق، طرح هــای ســقط 
درمانــی بــرای دادن مجــوز ســقط جنیــن بــه مادرانــی کــه 
ســامت آن هــا در خطــر اســت، طــرح پرداخــت نفقــه بــه 
ــی  ــات نهای ــوت همسرانشــان و ... از مصوب ــس از ف ــان پ زن
فراکســیون زنــان در طــول مجلــس ششــم اســت. در 
ــه بررســی 3۵  ــان مجلــس ششــم ب مجمــوع فراکســیون زن
ــواده  ــان و خان طــرح و الیحــه درخصــوص حــل مســائل زن

ــوده اســت.   ــل توجــه ب ــن قاب نظــر م
ــور و  ــر کش ــم ب ــی حاک ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج - ب
ســوابق منتخبــان زن مجلــس دهــم، چشــم انــداز پیــش 

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــیون را چط ــن فراکس روی ای
ــه  ــن زمین ــن در ای ــت و م ــی اس ــوال مهم ــن س - ای
ــد  ــم، ببینی ــی  کن ــرض م ــه ع ــن دارم ک ــی در ذه نکات
خودشــان  شــدگان  انتخــاب  و  بانــوان  ایــن  اگــر 
از تجربــه و پشــتوانه و اعتمــاد بــه نفــس علمــی و 
ــد  ــراد می توانن ــن اف ــی برخــوردار باشــند، ای ــی کاف عمل
ــدای  ــر خ ــا اگ ــند ام ــته باش ــده داش ــن کنن نقشــی تعیی
ــی  ــی و تجرب ــوابق علم ــی از آن س ــا خیل ــرده اینه نک
ــن  ــند ممک ــان دور باش ــم زن ــائل مه ــه مس ــه ب و توج
ــان هــا و دســته بنــدی  اســت کــه تحــت الشــعاع جری
ــه  ــوند ب ــل بش ــد و تبدی ــرار بگیرن ــس ق ــا در مجل ه
ــن  ــم چنی ــی ه ــر مجلس ــه! در ه ــه و ن ــای بل ــره ه مه
ــان  ــا تعدادش ــم ه ــون خان ــا چ ــد ام ــرادی بوده ان اف
ــکافانه  ــاص موش ــگاه خ ــک ن ــا ی ــت  طبع ــدود اس مح
ــا  ــم ه ــن خان ــر ای ــود دارد و اگ ــم وج ــه ه ــا منتقدان ی
ــا  ــان ه ــا و در گفتم ــار نظره ــا، در اظه ــه ه در مصاحب
ــور،  ــه ام ــه جانب ــق و هم ــه و بررســی دقی ــدون مطالع ب
ــه خــود بعــد از گذشــت  ــد خــود ب اظهــار نظــری بکنن
ــن از  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــم م ــاه از رده مه ــد م چن
ــد.  ــد ش ــته خواهن ــار گذاش ــارت کن ــون و نظ ــر قان منظ
در مجلــس هفتــم و هشــتم بــه علــت حساســیت و 
ــر پیــش می آمــد. در  ــن مســائلی کمت ــا چنی وســواس م
ــس  ــت مجل ــه مثب ــبختانه نقط ــت، خوش ــد گف ــان بای پای
ــه دو  ــبت ب ــدگان زن نس ــتر نماین ــداد بیش ــده تع آین
در  مــا  بانــوان  ایــن  اگــر  می باشــد،  دوره  گذشــته 
ــی  ــات سیاس ــی و گرایش ــات افراط ــس وارد جریان مجل
ــر  ــوند و از ه ــات نش ــا موضوع ــی ب ــورد احساس و برخ
گروهــی کــه باشــند مســائل و مشــکات جامعــه زنــان 
ــی  ــده بررس ــاب ش ــق و حس ــور دقی ــه ط ــور را ب کش
ــی  ــای زنان ــه ه ــا مجموع ــی را ب ــورت های ــد مش کنن
کــه در کشــور هســتند، تشــکل ها، ســازمان هــای 
ــد و  ــام دهن ــا انج ــان »ســمن« ه ــا هم ــاد ی ــی نه مردم

پرداخــت کــه از ایــن طــرح هــا، مجموعــا تنهــا ۱۷ مــورد به 
تصویــب نهایــی رســید و باقــی مــوارد بــه دلیــل مغایــرت بــا 
شــرع یــا قانــون اساســی بــا نظــر شــورای نگهبــان از دســتور 

کار مجلــس خــارج شــدند. 
ــس  ــدگان زن مجل ــترده  نماین ــت گس ــس از رد صاحی پ
ششــم بــرای شــرکت در انتخابــات دوره  بعــد، زنــان 
ــه  ــی ب ــا دوره  قبل ــاوت ب ــا رویکــردی متف ــم ب ــس هفت مجل
ــه  ــی ک ــد. فعالیت ــان پرداختن ــیون زن ــت در فراکس فعالی
انتقادهــای بســیاری بــه همــراه داشــت. فعالیتــی نــه چنــدان 
پویــا، چنان کــه بعــد از گذشــت تنهــا یــک ســال از فعالیــت 
ــن  ــای ای ــت ماهه فعالیت ه ــی هش ــم، تعطیل ــس هفت مجل
فراکســیون را بــه ارمغــان آورد. در نهایــت تخصیــص3۵0 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ســازمان بهزیســتی بــرای تحــت 
پوشــش قــرار دادن معلــوالن و زنــان سرپرســت خانــوار و 
ــی  ــادران متوف ــدان م بی سرپرســت، مشــمول ســاختن فرزن
ــاعت کار  ــش س ــرح کاه ــتگی، ط ــای بازنشس از صندوق ه
ــت  ــول اس ــان معل ــای خانواده ش ــی از اعض ــه یک ــی ک زنان
و طــرح ارزش گــذاری بــر مشــاغل خانگــی- کــه البتــه در 
ــی رســید- از طرح هــا و  ــه تصویــب نهای مجلــس هشــتم ب

نمایندگانیبرایمردانیابرایزنان؟!
بـررسی عملکـرد 15 ساله فراکسیـون زنـان مجلس



فرزادطالبی:تالشميکنیمتاهمهموانعومحدودیتهایفعالیتاستادشجریانبرداشتهشود.

بعــد از اســتعفای »پیــروز ارجمنــد« از مدیریــت مرکــز موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، »فــرزاد طالبــی« به عنوان سرپرســت 
ایــن دفتــر انتخــاب شــد »فــرزاد طالبــی« در اولیــن گفت وگــوی رســانه ای خــود گفــت:» دفتــر موســیقی تــاش خواهــد کــرد تــا در ســال 
جــاری تمامــی موانــع و محدودیت هــای اســتاد شــجریان رفــع شــود. بــه خصــوص آثارشــان همگــی مجوزهــای الزم بــرای انتشــار را 
بگیرنــد تــا جامعــه عاقه منــدان بــه موســیقی ایرانــی و همچنیــن ایشــان بتواننــد از ایــن آثــار بهــره بگیرنــد. همچنیــن دفتــر موســیقی و 

مجموعــه  وزارت ارشــاد امیــدوار اســت کــه دیگــر محدودیت هــای ایــن اســتاِد موســیقی ایــران نیــز مرتفــع شــود.«

نیمه دوم فروردین 595

آرامجان...
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نیم نگاه ویژه
آرامجان...

یادی از استاد شجریان

سرو روانم، آرام جانم، بی تو نمانم، دردت به جانم 
)عارف قزوینی(

ســاعات ابتدایــی ســال ۹۵ بــود کــه دســت بــه دســت شــدن 
ویدیویــی در فضــای مجــازی، مــردم ایــران را در بهــت فــرو 
ــوي تبریکــي از اســتاد محمدرضــا شــجریان  ــرد. ویدی ــی ب م
ــت  ــا صحب ــد منتشــر شــد ام ــه مناســبت ســال جدی ــه ب ک
هــای اســتاد و ظاهــر متفــاوت ایشــان در آن، باعــث تعجــب و 
نگرانــی دوســتداران ایشــان شــد. در این فیلم، اســتاد شــجریان 
ضمــن تبریــک ســال نــو از مهمانــی ســخن گفــت کــه مــدت 
۱۵ ســال همــراه ایشــان اســت و تغییــر ظاهــر ایشــان نیــز از 
ــده اســت. پــس از  پیامدهــای حضــور همیــن میهمــان ناخوان
انتشــار ایــن فیلــم کوتــاه گمانــه زنــی هــای فراوانــی انجام شــد 
و علیرغــم میــل قلبــی دوســت داران هنــر مشــخص شــد کــه 
ایــن میهمــان ناخوانــده، بیمــاری اســت کــه اســتاد از ۱۵ ســال 

پیــش بــا آن دســت بــه گریبــان بــوده انــد.
ــگاه  ــه هیچ ــت ک ــی اس ــجریان از هنرمندان ــا ش محمدرض
نســبت بــه رخــداد هــا و تحــوالت اجتماعــی کشــورش بــی 
ــان کشــتار   ــاب و در جری ــش از انق ــه پی ــوده؛ چ ــاوت نب تف
۱۷شــهریور ۵۷ کــه در اعتــراض یــه سیاســت هــای 
شاهنشــاهی بــه همــراه دیگــر همکارانــش از جملــه مرحــوم 
اســتاد لطفــی و  اســتاد حســین علیــزاده از رادیــو اســتعفا مــی 
دهــد و چــه پــس از انقــاب و بعــد از حادثــه دردنــاک زلزله 
بــم کــه بــرای همــدردی بــا  مردمــان ایــن دیــار در ســالن 
وزارت کشــور بــه روی صحنــه رفــت و بــه اجــرای کنســرت 
»هــم نــوا بــا بــم« پرداخــت و تمامــی عوایــد کنســرت را بــه 
ایــن شــهر هدیــه کــرد. امــا چنــد سالیســت کــه ایــن اســتاد 
مســلم موســیقی ایــران از برگــزاری کنســرت در کشــورش و 

ــرای مردمــان کشــورش محــروم اســت.  ب
بــه گفتــه نــوش آبــادی ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی: »اســتاد شــجریان بــرای برگــزاری کنســرت 
محدودیت هایــی دارد کــه از ســوی برخــی نهادهــای خــارج 
ــده اســت.«  ــرار ش ــاد اســامی برق ــگ و ارش از وزارت فرهن
ــود  ــه وج ــای ب ــام نهاده ــئول، ن ــن مس ــوی ای ــد از س هرچن

ــر نشــده اســت. ــت ذک ــن محدودی ــده ای آورن
ــات پــس از  ــه ســال ۸۸ و اتفاق ــا ب ــت ه ــن محدودی آغــاز ای
آن بازمــی گــردد کــه در جریــان آن، اســتاد شــجریان، پــس 
ــی مغضــوب  ــه نوع ــود ب ــای شــخصی خ ــدگاه ه ــان دی از بی
حکومــت قــرار گرفــت و ایــن غضــب دامــن گیر فعالیــت های 
هنــری ایشــان نیــز شــد. اینکــه بیــان نظــرات شــخصی یــک 
فــرد کــه طبــق قانــون اساســی از حــق آزادی بیــان برخــوردار 
اســت موجــب ســلب حــق فعالیــت تخصصــی وی بشــود تــا 
چــه انــدازه بــا دیــدگاه اســام نــاب در رابطه بــا مقولــه آزادی 

بیــان همخوانــی دارد، خــود جــای ســوال و بررســی دارد.
حضــرت علــی)ع( نیــز بــا مخالفــان حکومتــش تــا وقتــی کــه 
ــًا  ــرد و صرف ــی ک ــدارا م ــد، م ــد بودن ــرف و نق ــام ح در مق
ــه  ــت ب ــه دس ــرد ک ــی ک ــدام عمل ــا اق ــه آنه ــی علی زمان
شمشــیر بردنــد. روزی یکــی از خــوارج در میــان خطبــه هــای 
ــه ایشــان  ــود و علی ــی ش ــد م ــا بلن ــی)ع(، از ج حضــرت عل
ــد  ــی آین ــورد برم ــد. اصحــاب درصــدد برخ ســخن می گوی
امــا امــام )ع(، مــی فرماینــد کــه او فقــط حــرف زده اســت 
و کســی حــق نــدارد متعرضــش بشــود. امــام علــی)ع(، نــه 
تنهــا مخالفــان حکومتــش را تحمــل کــرد بلکــه حقــوق شــان 
از بیــت المــال را نیــز پرداخــت کــرد، چــه رســد بــه ایــن که 

نگــذارد بــه کار و حرفــه شــان برســند.
ــل پیگیــری  ــی قاب ــراد از حرفــه و پیشــه خــود، زمان منــع اف
اســت - آنهــم توســط مراجــع صالحــه - کــه ادامــه اشــتغال 
فــرد بــه پیشــه اش متضمــن آســیب بــه دیگــری باشــد. بــه 
عنــوان مثــال پزشــکی کــه مکــررا دچــار قصــور شــده و ادامه 
ــان  ــادن ج ــر افت ــه خط ــث ب ــت باع ــن اس ــت او ممک فعالی

بیمــاران گــردد.
ــرت  ــرای کنس ــجریان از اج ــتاد ش ــع اس ــیر من ــن تفاس ــا ای ب
زمانــی مــی توانــد موجــه باشــد کــه در طــول زمــان کنســرت 
یــا  فعالیــت مجرمانــه ای انجــام دهــد و یــا مطابــق مطالبــی که 
مطــرح شــد، ایــن اجــرا متضمــن ضــرری بــرای فــرد یا افــرادی 
باشــد حــال آنکــه در طــول مــدت اجرایــی کــه در آن صرفــا به 
نوازندگــی و خوانــدن آثــار بــزرگان شــعر ایــن کشــور پرداختــه 

مــی شــود، فرضیــات بیــان شــده دور از ذهــن مــی نمایــد.
ــواره  ــارش هم ــه در آث ــت ک ــدی اس ــت از هنرمن  صحب
ــوده از »ربنا«یــش در لحظــات  ــان خــود ب صــدای مردم
افطــار گرفتــه تــا »ایــران ای ســرای امیــد«ش در بحبوحه 
ــرغ  ــین  »م ــوت، از آه آتش ــه طاغ ــردم علی ــارزات م مب
ــاد« و  ــا »فری ــم ت ــم ظال ــه ظل ــراض ب ــحر«ش در اعت س
»آواز کــرد بیــات«ش در همراهــی و همــدردی بــا مــردم 
بــم. بــا آرزوی بهبــودی کامــل بــرای اســتاد محمدرضــا 
ــوای دلنشــین  ــاره ن ــداز شــدن دوب ــن ان شــجریان و طنی

ایشــان در ایــن مــرز و بــوم.
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آرامجان...

یادی از استاد شجریان

نیم نگاه ویژه

موســیقی اصیــل ایرانــی در ســال های پــس از انقــاب 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــدا و برق ــس ص ــت جن ــاظ مرغوبی به لح
ــوده اســت: ــاخص ب ــده ش ــار خوانن ــردم دارای چه ــوده م ت

۱- محمدرضا شجریان 
۲- شهرام ناظری 

3- علیرضا افتخاری 
۴- ایرج بسطامی.

ــدای  ــذف ص ــه ح ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک
خواننــدگان زن تــا امــروز و تقریبــاً تمامــی خواننــدگان مــرد 
قبــل از انقــاب تــا اواخــر دهــه هفتــاد مــا را بــه ایــن نتیجــه 
ــدگان  ــادی از خوانن ــده زی ــه ع ــم ک رســانده اســت. می دانی
ــن  ــاری در ای ــب خوانس ــی و ادی ــاج اصفهان ــان، ت ــر بن نظی
فاصلــه درگذشــته و بقیــه ماننــد ایــرج، گلپایگانی و شــهیدی 
ــت ســن و  ــد کــه کهول ــدا کردن ــدن پی ــی مجــال خوان زمان
پیــری، صدایشــان را از آن کیفیــت دوران جوانــی دور کــرده 
بــود. از همــه اینهــا گذشــته شــجریان، ناظــری، افتخــاری و 
بســطامی هــر کــدام دســت کــم از نظــر کیفیــت صدایشــان 
از آغــاز تاریــخ ضبــط موســیقی در ایــران در ســده گذشــته 
ــه ای  ــرد و یگان ــتگی های منحصربه ف ــروز دارای برجس ــا ام ت
ــم  ــدگان خــوب دیگــری ه ــن ســال ها خوانن ــد. در ای بوده ان
ــد. امــا بــه چنــد دلیــل  ــا برخــی ویژگی هــا ظهــور کرده ان ب
نــام آنهــا بــه ایــن فهرســت راه نیافتــه اســت. یکــی از نظــر 
کــم بــودن تعــداد آثــار عرضــه شــده و دیگــر از نظــر اقبــال 
ــارز در  ــای ب ــودن ویژگی ه ــر نب ــه مهمت ــی و از هم عموم

صــدای بقیــه خواننــدگان.
ــور  ــد مذک ــار هنرمن ــن از چه ــک ت ــری ی ــارت و اوج گی مه
یعنــی محمدرضا شــجریان، بیشــتر در آوازهایــش رخ نموده، 
ــری،  ــی ناظ ــده یعن ــن باقی مان ــه ت ــورد س ــه درم درحالی ک
ــده  ــرا ش ــای اج ــتر تصنیف ه ــطامی، بیش ــاری و بس افتخ

ــه اســت.  ــا انداخت ــر ســر زبان ه ــا نامشــان را ب توســط آنه
ــرج بســطامی بخــش  ــاد ای ــده ی ضمــن اینکــه در مــورد زن
اعظــم شــهرت او پــس از حادثــه مــرگ تراژیکــش در زلزله 
ــاده، آن  ــدای فوق الع ــل ص ــا به دلی ــاد. منته ــاق افت ــم اتف ب
مرحــوم جایگاهــش در ایــن فهرســت محفــوظ مانــده اســت. 
تفــاوت دیگــر در میــزان تقلیــد از ایــن خواننــدگان اســت. 
تاکنــون در مــورد افتخــاری کــه خــود متأثــر از ایــرج و تــاج 
ــاره ناظــری  ــده نشــده اســت. درب ــدی دی ــچ مقل اســت هی
ــم  ــم بیشــتر در محــدوده صــدای ب ــر آن ه ــک نف ــط ی فق
و میانــی و درخصــوص مرحــوم بســطامی نیــز یکــی، دو نفــر 
ــود  ــجریان خ ــد از ش ــرای تقلی ــا ماج ــده اند. ام ــاهده ش مش
حکایت هــا دارد و آن اینکــه هــم اکنــون ده هــا نفــر هــر یــک 
تــا حــد و پایــه ای مشــغول تقلیــد از او هســتند کــه در میــان 

آنهــا خواننــدگان حرفــه ای نیــز کــم نیســتند.
ــی را از  ــمی خوانندگ ــور رس ــجریان به ط ــا ش ــا محمدرض ام
نیمــه دهــه چهــل در گل هــای رادیــو شــروع کــرد. او ســبک 
ــت  ــر دوره تح ــرده و در ه ــا را دوره ک ــر قدم ــیوه اکث و ش
تأثیــر یکــی از آنهــا آواز خوانــده اســت. به همیــن دلیــل اگــر 
ــه  ــک ب ــول نزدی ــده از او در ط ــط ش ــار ضب ــه آث ــروز ب ام
ــم از روی ســبک  ــم، می توانی ــر گــوش کنی چهــار دهــه اخی
و صدایــش حــدود تاریــخ اجــرای آن اثــر را حــدس بزنیــم. 
امــا آنچــه کــه همــواره در کار شــجریان بــارز بــوده، همانــا 
صــدا و شــخصیت آوازی خــود او بــوده اســت، به ویــژه پــس 
از اجراهــای معروفــش در جشــن هنــر شــیراز که شــخصیت 

هنــری و آوازی او را بــه مــرور تثبیــت کــرد.
شــجریان در دهــه شــصت بــه چنــان جایگاهی در موســیقی 
ایــران رســید کــه انتشــار هــر اثــرش نوعــی اتفــاق تلقــی 
ــدای  ــود. ص ــوأم ب ــادی ت ــروصدای زی ــا س ــد و ب می ش
او به لحــاظ جنــس و زیباشناســی صــدای فوق العــاده و 
ویــژه ای محســوب نمی شــود، امــا از نظــر تکنیکی و وســعت 
خوانندگــی، رســا بــودن، گرم خوانــی، ژســت خوانــدن 
ــای  ــا و نوآنس ه ــوع تحریره ــرا و تن ــتی اج ــا، درس نت ه

به جــا بســیار خــوب اجــرا شــده اســت. در واقــع شــجریان 
بخــش اعظــم توفیقــش در ایــن هنــر را مدیــون تمریــن و 
ــت. او  ــمار اس ــای بی ش ــودن راه ه ــراوان و پیم ــت ف ممارس
ــه کردن هــای  ــا مــرور کار اســتادان و تجرب ــن گنــج را ب ای
ــم، واج  ــه ب ــه نقط ــن س ــف آورده اســت. بی ــه ک ــداوم ب م
و صــدای شــجریان ازلحــاظ تونالیتــه و رنگ آمیــزی 
ــه ای  صــدا- بیشــتر در دهه هــای ســوم و چهــارم کار حرف
خــود- تفــاوت وجــود دارد و رنــگ صــدای او در هــر یک از 
ــن ویژگــی به عــاوه  ــد. همی ــر می کن ــن ســه نقطــه تغیی ای
ــت ادا  ــه درس ــبت ب ــر نس ــودی و تحری ــح دادن مل ترجی
کــردن کلمــات شــعر از انتقاداتــی اســت کــه اهــل فــن بــر 
ــه بیشــتر  ــل ب ــور کام ــی به ط ــن ویژگ ــد. ای او وارد می دانن
خواننــدگان و هنرجویــان مکتــب شــجریان راه یافتــه و همــه 
ایــن آواپیشــگان بــا بزرگانــی نظیر اســتاد غامحســین بنان، 
درنهایــت اســتادی، وحــدت رنــگ صــدای خــود را همــواره 
در خوانندگــی حفــظ کرده انــد. شــجریان همچنیــن بــا وجود 
بــه کمــال رســاندن شــیوه خــود ازلحــاظ ترکیــب جمله های 
آوازی، تلفیــق شــعر و موســیقی، اجــرای تحریرهــای مفصــل 
و ســنجیده بــا متــر منظــم و کم نظیــر، نوعــی باریک خوانــی 
و کم حجــم خوانــدن را در میــان هنرجویــان پرشــمار 
ــن  ــری ای ــراً در راه فراگی ــه ظاه ــرده ک ــاب ک ــش ب مکتب
ــوم  ــد و عم ــر نمی رس ــزی از آن به نظ ــچ راه گری ــیوه هی ش

آنهــا بــه ایــن آســیب دچــار هســتند.
ــیار  ــخن بس ــجریان س ــا ش ــتاد محمدرض ــورد اس در م
ــد از  ــت او بع ــوان گف ــی ت ــه م ــور خاص ــه ط ــت. ب اس
ــع ســال ۸۸ و مواضــع خــاص خــود، مــورد غضــب  وقای
ــت  ــر محبوبی ــل ب ــت و درمقاب ــرار گرف ــی ق ــانه مل رس
ــی  ــرده ایران ــل ک ــط و تحصی ــه متوس ــان طبق او در می
ــم  ــان ه ــاری ایش ــه بیم ــوط ب ــار مرب ــد. اخب ــزوده ش اف
ــن  ــه ای ــع نســبت ب ــا و بدی ــراز احساســات زیب منشــأ اب
ــروزی و  ــد به ــه امی ــد. ب ــی ش ــته ایران ــد برجس هنرمن

ــران ــتاد آواز ای ــامتی اس س
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اولــش فکــر کــردم از همــان طنزهــای بــی مایــه همیشــگی 
اســت کــه برنامــه هــای ماهــواره ای را بــه ســخره 
ــدی  ــم ج ــا ه ــدم کام ــر دی ــی بعدت ــا اندک ــرد! ام می گی
اســت. برنامــه ای بــا نــام »شــب کــوک« در شــبکه نســیم! 
ــه ای در یکــی از شــبکه  ــا برنام ــه ت ــد ک عــادت کــرده ان
هــای ماهــواره گل مــی کنــد، بــه تمســخر و هــزل برخــورد 
کننــد، بعــد از چنــدی، کپــی مبتــذل از همــان برنامــه امــا 
ــا  ــبکه ه ــی از ش ــر را در یک ــازل ت ــیار ن ــطحی بس در س
ــل توجهــی  تولیــد و پخــش کننــد! حــاال وقتــی بخــش قاب
ــای  ــا و عشــوه ه ــد از اداه ــر ش ــی پ ــبکه های اجتماع از ش
ــش  ــا پی ــندی و ی ــی و س ــا روحان ــال و رض ــخیف فری س
از آن آکادمــی گوگــوش، مدیــران و سیاســت گــذاران 
ــدازی  ــر راه ان ــه فک ــد، ب ــی باش ــد مل ــه بای ــانه ای ک رس
ــا و  ــان اداه ــه هم ــد ک ــامی افتادن ــتیج اس ــی- اس آکادم
کنندگان،تماشــاچیان  شــرکت  مجــری،  مســخرگی های 
ــی  ــم بس ــه گفت ــا چنانک ــوص داوران را دارد ام ــه خص و ب
ــش  ــدی پی ــه چن ــوی ک ــه نح ــر! ب ــذل ت ــر و مبت ــازل ت ن
تــر »بفرماییــد شــام« را هــم بــه راه انداختنــد! امــا همیــن 
ــراث  ــال می ــد، در قب ــی باش ــد مل ــه بای ــیمایی ک صداوس
فرهنگــی چــون محمدرضــا شــجریان ســاکت اســت! بــرای 
موســیقی ایرانــی و ســاز ایرانــی و آوای ایرانــی و ســعدی و 
فردوســی و حافــظ و مولــوی رگ غیرتــش نمــی جنبــد امــا 
ــال هــا و کــم تاثیــری  ــع فری ــال« چــرا. راه دف ــرای »فری ب
ــه  ــه ب ــی وان« ک ــم« و »فارس ــو« و »ج ــن و ت ــی »م فرهنگ
خــورد جامعــه می دهنــد، ســخیف ســازی نیســت، رواداری 
ــان  ــوی م ــی و معن ــای فرهنگ ــه ه ــانی توش ــه روزرس و ب

ــند. ــان باش ــف ت ــش مخال ــه حامان ــد ک اســت، هرچن

حسیننقاشی
فارغ التحصیل حقوق عمومی

یادداشت شفاهی
آکادمی-استیجاسالمیدرشبکهنسیم

علــی مطهــری عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرد هنرمنــدان، آنهــا را بیشــتر در دل مــردم قــرار می دهــد، تصریح 
کــرد: نبایــد در مقابــل هنرمندانــی مثــل شــجریان جبهــه گیــری کــرد زیــرا دل بســیاری از مردم بــا آنهاســت. به گــزارش وقایــع اتفاقیه، 
علــی مطهــری دربــاره ممنــوع التصویــری و ممنوع الفعالیتــی محمدرضــا شــجریان در شــش ســال گذشــته، گفــت: برخــورد بــا هنرمندان 
بایــد همــراه بــا تدبیــر باشــد زیــرا اینــان در دل مــردم جــا دارنــد. فرضــا کســانی بخواهنــد بــا اینهــا مقابلــه کننــد، راه مقابلــه بــا ایــن 

قشــر طــرد آنهــا نیســت چــرا کــه در ایــن صــورت بیشــتر در دل مــردم جــا پیــدا می کننــد.

درروزهایآیندهباسازماندانشجویان
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جزییــات ســفارش کتــاب از بیســت و نهمیــن  نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران بــرای اعضــای هیــات علمــی، دانشــجویان 
ــز  ــه مرک ــه خراســان، در اطاعی ــر ایســنا- منطق ــت خب ــروه دریاف ــزارش گ ــه گ ــان دانشــگاه فردوســی اعــام شــد. ب و کارکن

ــت: ــده اس ــی آم ــگاه فردوس ــزی دانش ــه مرک ــانی و کتابخان اطاع رس
بــا توجــه بــه اینکــه هــر ســال مرکــز اطاع رســانی و کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه از فرصــت پیــش آمــده جهــت تهیــه کتاب های 
مــورد نیــاز کتابخانه هــای دانشــگاه و کتاب هــای پایــه و اصلــی هــر رشــته اســتفاده می کنــد، مشــارکت فعــال کاربــران کتابخانــه 
می توانــد مــا را در انتخــاب منابــع مناســب یــاری دهــد. همچنیــن جهــت ســهولت مشــارکت شــما سیســتم ثبــت ســفارش کتاب 
در پورتــال اعضــا همچنــان فعــال اســت؛ لــذا خواهشــمند اســت جهــت انتخــاب و پیشــنهاد کتــاب بــرای خریــد از نمایشــگاه 
بین المللــی تهــران تــا پایــان وقــت اداری 6 اردیبهشــت مــاه از طریــق پورتــال شــخصی )منــوی پژوهشــی، زیــر منــوی کتابخانــه و 
ســفارش خریــد کتــاب( اقــدام فرماییــد. در همیــن ارتبــاط تلفن هــای 3۸۸06۵۱۴، 3۸۸06۵۷6 و 3۸۸06۵۴۴ بخــش سفارشــات 

مرکــز اطاع رســانی و کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه فردوســی آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــما اســت. دارالفنون
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بهاریبهارترازهرسال
گزارش اردوی جهادی مهرباران به روستای چشمه حاج سلیمان

حــاال عاقبــت بخیــر شــده و همســفر مــا در ایــن اردوی جهــادی 
بــود. آری، همــان لنــدرور معــروف کــه اول وقــت نگاهــش مــی 
کــردی دلــت برایــش مــی ســوخت امــا وقتــی راه مــی رفــت 
ــای  ــان تکان ه ــا هم ــوخت ... ب ــی س ــودت م ــرای خ ــت ب دل
عجیــب و غریبــش باالخــره مــا را رســاند به روســتای »چشــمه 
ــرب  ــمال غ ــری ش ــتایی در ۴۵ کیلومت ــلیمان« روس ــاج س ح

بردسکن.
روســتایی کویــری بــا زمیــن هایــی تــرک خــورده، روســتایی که 
مردانشــان بــرای تامیــن معیشــت خانــواده، مشــغول کشــاورزی 
و دامــداری بودنــد. روســتایی کــه آب نداشــت، گاز نداشــت و 

راهشــان هــم کــه ...
امــا چشمانشــان زالل بــود از صداقــت، خانــه هایشــان گــرم بود 

از محبــت و راه زندگــی شــان صــاف بــود بــه صافــی بهشــت.
ــه!  ــا دلشــان ن ــود ام ــوخته ب ــگ صورتشــان س ــش رن کودکان

آروزیشــان مانــدن در روســتا بــود اگــر مشــکل آب روســتا حل 
مــی شــد...

تمــام ذوقشــان ایــن بــود کــه کســی آمــده اســت و قــرار اســت 
بــه آنهــا کاردســتی یــاد بدهــد. راســتی کاردســتی هایــی کــه 
بچــه شــهری هــا درســت مــی کنند کجاســت؟ همــان هایــی را 
می گویــم کــه در مهــد کــودک حاضــر و آمــاده بــه بچــه هــا 

مــی دهنــد... آنهــا کجاســت ؟
وقتــی نگاهشــان مــی کــردی ذوق را از چشمانشــان مــی شــد 
خوانــد و مــا برایشــان حکــم فرشــته هایــی را داشــتیم کــه از 

آســمان، خــدا برایشــان فرســتاده!
هــر شــب کــه بخــاری را نفــت مــی کردیــم، مبــادا ســردمان 
شــود، یــاده بخــاری هــا و شــوفاژهای خانــه مــان مــی افتــادم. 
ــا تمــام  ــد وقــت اســت کــه پیچــش نچرخیــده؟ نفــت م چن

ــت؟ ــر اس ــه پ ــود و همیش نمی ش

ریحانهطالبی
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وقتــی دلــت مــی گیــرد و فــرار را بــر قــرار ترجیــح مــی دهــی. 
وقتــی تمــام دلــت مــی شــود نگرانــی و حوصلــه حتــی خــودت 
را هــم نــداری. وقتــی نمــی دانــی بــا چــه دلیلــی بایــد گریخــت  
فقــط رو بــه خــدا مــی کنــی... قطعــا او راه درســتی بــه تو نشــان 

مــی دهــد کــه پــر از خوبــی اســت!
همــان روزهایــی کــه بــوی عیــد همــه جــا را گرفتــه بــود اال دل 
مــن را، همــان روزهایــی کــه همــه دنبــال لباس نــو بودنــد اال من، 
درســت همــان روزهایــی کــه دیوارهــای اتاقــم برایم زندانی شــده 
بــود از همــه جــا تنــگ تــر، نگاهــم خیــره بــه نوشــته ای شــد که 

تــا شــب مقابــل چشــمانم رژه می رفــت...
بــا خــود مــی گفتــم عمــرا پــدر اجــازه بدهــد. از آخــر هــم دل را 
بــه دریــا زدم و بــا هــزار ناامیــدی بســم اهلل زمزمه کــردم و گفتم: 

»بابــا عیــد امســال مــی خــوام بــرم اردوی جهــادی مهر بــاران.«
نفــس عمیــق و صــدای قلبــم را مــی شــنیدم و جایــی کــه هنــوز 

انعکاســش را در گــوش دارم: »بــرو « 
نفهمیــدم چــه شــد امــا خــود را چمــدان به دســت دیــدم؛ همان 

چمدانــی کــه پــر شــده بــود از گرفتگی هــای این شــهر...
یاعلــی گفتــم و گفتــم شــاید کــه دلــم کمــی آرام شــود و حالــم 

بهتــر. شــاید کــه امســالم واقعــا نــو شــود .
مــی خواهــم قصــه ســفر را از آن جــاده خاکــی شــروع کنــم. از 
همــان جایــی کــه هیــچ خطــی آنتــن نمــی داد. خــودت بــودی و 
خــدا. خــودت از همــان جــاده ای کــه پشــت ســرت خــاک بــود 
و مقابلــت هــم خــاک بــرزخ زیبایــی بــود. از همــان جــاده ای که 
آن ماشــین زیباتــرش کــرد! همــان ماشــینی که قــرار بــود همراه 
مــا در ایــن ســفر باشــد. همــان ماشــینی کــه اول وســیله بــازی 
پســر بچــه ای در حیــاط منزلشــان بــوده امــا بــه قــول دوســتی 

رفتــه بــودم کــه شــاید دلــم کمــی آرام شــود امــا دلــم تمامــش 
شــد. آرامــش ســالم نــو شــد. واقعــا لبــاس دلــم بــه روزتریــن 

لبــاس ســال شــد 
زندگــی نظــم داشــت آنجــا. هــر روز مــی دانســتی قــرار اســت 
چــه کاری انجــام دهــی. همــه باهــم کار مــی کردیــم. یکــی غــذا 
درســت مــی کــرد. دیگــری ظــرف مــی شســت. شــب همــه 
ــان  ــای آن روزم ــم و از کاس ه ــی خوردی ــای م ــم چ دور ه
می گفیتــم. از محبــت اهالــی و از بچــه هــا. یــادم نمی آید کســی 

از دل تنگــی حرفــی زده باشــد!
کاش تمام نمی شد این اردو، این جهاد و این مهرباران...

ــد. کاش  ــتاره اش را دی ــمان پرس ــوز آس ــد هن ــی ش کاش م
ــوز هــم  ــد. کاش هن ــا را چی ــی از ســتاره ه ه ــد تای می شــد چن
مــن بــودم و کاس درس و بچــه هــا. کاش هنــوز هــم مــا بودیم 
و هــوای پــاک روســتا. کاش هنــوز هــم صبــح هــا بــا صــدای 
ــه صــدای آالرم  ــدار مــی شــدیم ن ــو از خــواب بی ــی قوق قوقول
گوشــی! کاش هنــوز هــم ظــرف هــا را کنــار حوض می شســتیم 
نــه ســینک ظــرف شــویی و نــه ماشــین ظــرف شــویی. کاش 

هنــوز هــم بــود آن همــه یــک رنگــی ... 
تمــام ایــن اردو بــا شــادی گذشــت ولــی چــه ســخت بــود لحظه 
ــا کســی جــرات  ــود ام ــان اشــک ب ــام وجودم خداحافظــی. تم
ریختنــش را نداشــت کــه مبــادا دل اهالــی بگیــرد هرچنــد کــه 
ــگاه هــای یواشــکی بچــه هــا از پشــت  ــود. ن دلشــان گرفتــه ب
ــده  ــح آم ــه از صب ــم... هم ــی نداری ــی دل خداحافظ ــوار یعن دی
بودنــد حیــاط خانــه مــا و چقــدر ســخت بــود گرفتــن آخریــن 
عکــس دســت جمعــی... شــاید ســکوت، بهتریــن توصیف باشــد 

از آن لحظــه...
من و دلم که عاقبتمان بخیر شد!

آرزویــم ایــن اســت اگــر ســوادتان شــهری اســت دلتان همیشــه 
ــتایی باشد . روس

ــوی  ــان رض ــگاهی خراس ــجویان جهاددانش ــازمان دانش س
بــه تبعیــت از دفتــر مرکــزی ســازمان دانشــجویان 
ایــران، در نظــر دارد تــا در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری 
پنجمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره دانشــجویان ایــران 
را در ســطح اســتان خراســان رضــوی برگــزار کنــد. شــیوه 
ــابقات  ــه مس ــه اســت ک ــن گون ــه ای ــابقات ب ــی مس اجرای
بــه صــورت گروهــی و در قالــب گــروه هــای چهــار نفــره 
ــوع 3۲  ــابقه در مجم ــر مس ــان ه ــود. زم ــی ش ــزار م برگ
دقیقــه اســت کــه بــه صــورت مســاوی بیــن هــر دو گــروه 
ــر  ــه ه ــر مســابقه توســط 3 داور ک ــی شــود. ه تقســیم م
ــا و موسســات  ــت علمــی دانشــگاه ه ســه از اعضــای هیئ
آمــوزش عالــی مشــهد هســتند، داوری خواهــد شــد. 
ــابقات  ــی مس ــات اجرای ــط هی ــابقات توس ــات مس موضوع
از میــان مســائل روز فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، دینــی 
ــد  ــی کنن ــا انتخــاب م ــروه ه ــود و گ ــی ش و... انتخــاب م
ــره  ــا مناظ ــزاره ه ــق گ ــا مواف ــف ی ــام مخال ــه در مق ک
ــه  ــا رســیدن ب ــی و ت ــه صــورت حذف ــد. مســابقات ب کنن

دو تیــم ادامــه خواهــد داشــت. اینهــا نــکات کلــی اجرایــی 
اســت و بــرای اطــاع از جزئیــات، مــی توانیــد بــه ســایت 

ــد. ــوع کنی ــازمان دانشــجویان رج س
ــن  ــم، آنچــه در ای ــی بگذری ــا اگــر از بحــث هــای اجرائ ام
مســابقات اهمیــت ویــژه ای دارد، ضــرورت و هــدف 
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــی دانی ــه م ــت. هم ــرکت در آن اس ش
گفتگــوی منطقــی و تفکــر مبتنــی بــر اســتدالل و عقانیــت 
غائــب بــزرگ زندگــی خیلــی از مــا اســت و از غیبــت آنهــا 

ــز همــه  ــا وارد نشــده و نی ــر م ــی کــه ب چــه مصیبــت های
مــی دانیــم بهتریــن مــکان بــرای احضــار منطــق و اســتدالل 
ــاد  ــتیم ی ــجو هس ــه دانش ــروز ک ــر ام ــت. اگ ــگاه اس دانش
ــنویم و  ــوب بش ــن اول خ ــخن گفت ــل از س ــه قب ــم ک نگیری
ــزار عقانیــت  ــا اب بعــد خــوب بیندیشــیم و مســتدالنه و ب
ــم، شــاید روزگار هرگــز فرصــت یادگیــری  ــاز کنی ــان ب زب
ایــن نــکات را بــه مــا ندهــد و یــا بــا قیمــت گزافــی ایــن 
امــکان برایمــان فراهــم شــود. و اینجــا اســت کــه اهمیــت و 

ضــرورت شــرکت در ایــن مســابقات مشــخص مــی شــود.
ــی  ــی طراح ــذاب و رقابت ــی ج ــه در قالب ــابقات ک ــن مس ای
شــده انــد، فرصــت بســیار مناســبی هســتند جهــت تمریــن 
ــد  ــت داری ــر دوس ــذا اگ ــی و ل ــوی منطق ــنیدن و گفتگ ش
فرهنــگ گفتگــو، تفکــر خــاق و نقــاد، انگیــزه ارتقــاء دانــش 
و آگاهــی و تــوان فعالیــت گروهــی منســج و هدفمنــد را در 
خــود تقویــت کنیــد، پنجمیــن دوره مســابقات ملــی مناظــره 

ــام شماســت. ــت ن ــران منتظــر ثب دانشــجویان ای

رضاقلندرآبادی
فارغ التحصیل فقه و مبانی حقوق

ازتشویـشتامنطـق
مناظره فرصتی برای یادگیری
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بنــا بــر آخریــن اخبــار تاییــد شــده، تیــم پزشــکان معالــج عبــاس کیارســتمي ضمــن ابــزار خوشــنودی از وضعیــت او، اعــام 
کردنــد کــه در حــال حاضــر ایــن فیلمســاز مهــم جهانــي در هوشــیاري کامــل اســت و رونــد بهبــودي رو بــه پیشــرفت اســت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه خانــواده عبــاس کیارســتمي ســاعتی پیــش از او عیــادت کردنــد و صحــت ایــن خبــر بــه تاییــد آنهــا 
رســیده اســت. همچنیــن مســعود کیمیایــی در یادداشــتی خواندنــی در شــرق نوشــته اســت: »عبــاس کیارســتمی از ایــران بــه 
جهــان رفــت، عبــاس کیارســتمی از جهــان بــه ایــران آمــد، عبــاس کیارســتمی اگــر فیلــم ســاخت در ایــران ســاخت، اگــر 
عاشــق شــد در ایــران شــد، اگــر اداره رفــت در ایــران رفــت، اگــر کاس هــای یادگیــری گذاشــت بــرای جوان هــای ایــران 
گذاشــت، و اگــر بیمــار شــد در ایــران بــه بیمارســتان رفــت، و اگــر پزشــکی بــود و جانــش، در ایــران بــود. اگــر فخــر شــد، 
ــی شــد. همیــن کافی ســت کــه دوســِت مــن باشــد و بســیار دوســتش داشــته باشــم. در بیمارســتان دســتش را  فخــِر ایران

گرفتــم، پــر از شــعف شــدم، از دســتش فهمیــدم کــه پــر از مهــر اســت و حاالهــا در جهــان خواهــد بــود.«.

طــی فراخوانــی کــه چنــدی پیــش در کانــال و اینســتاگرام نشــریه اعــالم کردیــم از دانشــجویان خواســتیم تــا عکــس هــای خــود را کــه حــال و هــوای بهــاری دارنــد بــرای ما ارســال کننــد. کار مــا بــرای انتخاب ســخت بود. تعــداد عکس هــای خــوب و دریافتــی زیاد 
بــود و فضــای صفحــه محــدود. ناچــار شــدیم دســت بــه انتخــاب بزنیم و تعــدادی از عکــس ها را برگزینیــم. عکس های منتخــب به همــراه ســایر عکســها را مــی توانیــد در کانــال تلگــرام) vaghayemag@( و اینســتاگرام)vaghaye.mag( نشــریه ببینید.
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بهـــاریه
منتخب عکس های بهاری دانشجویان دانشگاه فردوسی

کافه تریا

بودنــد تــا سوءاســتفاده جنســی را نــادر جلــوه دهنــد. امــا گــروه 
گزارشــگران بوســتون گلــوب طــی تحقیق خود بــه ســراغ قربانیان 
رفتنــد و بــه حــدود ۹0 قربانــی رســیدند درنهایــت گــزارش ایــن 
ــد و  ــاپ ش ــه چ ــن روزنام ــال ۲00۲ در ای ــاگر در س ــروه افش گ
غوغایــی در دنیــا به پــا کــرد. افشــاگر همان شــکل که فیلــم »همه 
مــردان رئیــس جمهــور« بــه رســوایی واترگیــت می پرداخــت بــه 
رســوایی سوءاســتفاده جنســی می پــردازد پرده پوشــی نشــان دهنده 
جنبــه مهمــی از هــر دو فیلــم اســت امــا درام اصلــی هــر دو فیلــم 
دربــاره گزارشــگرانی اســت کــه مصرانــه ســرنخ ها را فــارغ از اینکه 
ــز  ــد، تمرک ــال می کنن ــند دنب ــاک باش ــد خطرن ــدر می توانن چق
فیلــم نــه روی قربانیــان نــه کشــیش ها و نــه قوانیــن کاتولیکــی 
اســت بلکــه روی گزارشــگرانی اســت کــه تیم افشــاگر را تشــکیل 
می دهنــد. در فیلــم بازیگــر نقــش اول وجــود نــدارد بلکــه پنــج، 
شــش نقــش مکمــل قدرتمنــد وجــود دارد؛ نامزدهــای اســکار 

ــازی  ــو هــر دو ب ــکل کیتــون و مــارک رافال ســال گذشــته مای
قدرتمنــد و قابل قبولــی از خــود ارائــه می دهنــد کــه بــا نقــش 
ــده  ــق هســتند. برن ــاده ای منطب ــور فوق الع ــم به ط ــا در فیل آنه
اســکار بهتریــن فیلــم ســال در ظاهــر ویژگی هــای فراوانــی برای 
جــذب نظــر اعضــای آکادمــی دارد؛ رویکــرد فیلــم درمواجهه با 
یــک مســئله اخاقــی کــه اجتمــاع را دربرمی گیــرد و همچنیــن 
شــکل روایــت فیلــم کــه تــاش شــخصیت ها بــرای پیــروزی 
در راســتای دموکراســی را تعریــف می کنــد از اصلی تریــن 
مشــخصه های همســو بــا سیاســت های آکادمــی اســکار اســت. 
ازطــرف دیگــر افشــاگر فیلمی اســت کــه اهدافــش را در بهترین 
شــکل ممکــن پیــاده کــرده اســت و تأثیرگــذاری آن نتیجه یک 
ــت  ــص اس ــه کم نق ــک فیلمنام ــص از ی ــاده و بی نق ــرای س اج
می تــوان گفــت بخــش قابــل توجهــی از عناصــر تأثیرگــذار فیلم 
معلــول فیلمنامــه دقیــق »تــام مک کارتــی« بــوده و او در مقــام 

»افشــاگر« یــک فیلــم زندگینامه ای-جنایــی محصــول ســال ۲0۱۵ 
کشــور آمریــکا بــه کارگردانــی تومــاس مک کارتــی و نویســندگی 
جــاش ســینر و مک کارتی می باشــد. این فیلم در هشتادوهشــتمین 
ــه  ــزد شــد ک ــف نام ــز اســکار در شــش رشــته مختل دوره جوای
توانســت جایزه بهتریــن فیلم و بهتریــن فیلمنامه غیراقتباســی را از 
آن خــود کنــد. فیلــم براســاس یــک داســتان واقعــی نوشــته شــده 
اســت و داســتان روزنامه نــگاران افشــاگر روزنامــه بوســتون گلــوب 
ــات بســیار توانســتند از  ــس از تحقیق ــد کــه پ ــت می کن را حکای
عمــل شــنیع کــودک آزاری در یــک کلیســا کاتولیک آمریــکا پرده 
بردارنــد. ایــن داســتان در اوایــل هــزاره ســوم روی می دهد. در ســال 
۲00۱ تعــدادی از اعضــای تحریریــه روزنامــه »بوســتون گلوب« به 
ایــن موضــوع می پردازنــد کــه آیــا اتهــام مطــرح شــده در مــورد 
سوءاســتفاده های جنســی در کلیســای کاتولیــک بــه انــدازه کافــی 
در مطبوعــات مطــرح شــده و اینکــه چــه دســت های پشــت پرده 
ســعی داشــتند تــا ایــن رخــداد مصیبت بــار را بــه نوعی بپوشــانند. 
در ایــن راســتا والتــر رابینســون )مایــک کیتــون( ویراســتار روزنامه 
به همــراه گزارش نویســان خــود مایــکل رزنــدس )مــارک رافالــو(، 
ساشــا فایفر)ریچــل مــک آدامز( و متیــو کارول )برایان جیمــز( برای 
ــد امــا راه  ــژه ای راه می اندازن کشــف حقیقــت گــروه افشــاگری وی
پیــش روی آنهــا ســخت و کمــی پیچیــده اســت. در ســال ۲00۱ 
گزارش هایــی مبنــی بــر سوءاســتفاده های جنســی در کلیســاهای 
رومــی در بیــن روزنامه هــای ایــن ایالــت درز پیــدا کــرد. در برخــی 
از روزنامه هــا بــه ایــن گزارش هــا پرداختنــد و برخــی دیگــر از آن 
عبــور کردنــد امــا نکتــه مهــم تــاش عــده ای از روزنامه نــگاران و 
مقامــات محلــی و همچنیــن کشــیش هایی بودنــد کــه بــا قــدرت 
تمــام ســعی در انــکار اصــل قضیــه داشــتند و یــا اینکــه در تــاش 

کارگــردان تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتــه تــا تعهــد کامــل 
را بــه متــن نشــان دهــد. افشــاگر فاقــد قهرمــان فــردی اســت؛ 
ــکل  ــه ش ــروه ب ــط گ ــدف توس ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــاش ب ت
کامــاً یکدســت دنبــال می شــود و امــکان جلوه گــری به عنــوان 
قهرمــان از تنها شــخصیتی کــه پتانســیل آن را دارد یعنی رئیس 
روزنامــه »بــارون« هــم گرفتــه می شــود. نــگاه اخاقــی فیلــم که 
بی توجهــی بــه چنیــن بحرانــی را حاصــل یــک فراموشــی جمعی 
می دانــد خلــق قهرمــان جمعــی بــرای حــل آن بهتریــن تصمیم 
ممکــن بــوده اســت. در واقــع اعتــراف رابــی و همکارانــش بــه 
ــری  ــد تلنگ ــال می توان ــن س ــول چندی ــان درط بی توجهی ش
بــه مــردم باشــد بــه ایــن ترتیــب ســکانس پایانــی کــه بهــت 
رابــی را در میــان انبــوه تماس هــای قربانیــان نشــان می دهــد 
بهتریــن پایــان بــرای ایــن روایــت از ســکوت جمعــی اســت؛ 

ــه باالخــره شکســته می شــود. ســکوتی ک
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ــد و  ــاز ش ــال ۱3۹3 آغ ــد آن از س ــل تولی ــه مراح ــت ک ــی اس ــوم چاوش ــن آلب ــام جدیدتری ــه ن ــا ۱۲ قطع ــد« ب ــر بی گزن »امی
ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــیقی آن ب ــات موس ــاخت قطع ــون س هم اکن

ایــن مجموعــه هشــتمین آلبــوم رســمی محســن چاوشــی خواهــد بــود کــه بــه دو بخــش اشــعار کاســیک و ترانه هــای امــروزی 
ــان  ــس از پای ــده و پ ــه ســال آین ــده ســریال »شــهرزاد« قصــد دارد ک ــی تهیه کنن ــد امام ــر محم تقســیم می شــود. از ســوی دیگ
ــد.  ــر کن ــتقل منتش ــمی و مس ــوم رس ــک آلب ــوان ی ــه عن ــریال را ب ــن س ــرای ای ــی ب ــات چاوش ــمت، قطع ــی ۲۸ قس ــش تمام پخ

ــود. ــازار موســیقی کشــور خواهــد ب ــه احتمــال فــراوان در ســال ۹۵، دو آلبــوم رســمی از محســن چاوشــی در ب بنابرایــن ب

کافه تریا
می توانــد ژانرهــای مختلــف داشــته باشــد.

با این مقدمه نگاه کوتاهی داریم به کارنامه  این هنرمند؛
»حجــت اشــرف زاده«، بــا لحن هــا و آواهــای موســیقی 
ــزد  ــف آوازی را ن ــد. دوره ردی ــنا ش ــدر آش ــزد پ ــی ن ایران
ــازی را  ــرد و صداس ــاز ک ــابور آغ ــاکری« در نیش ــتاد ش »اس
نــزد »حمیدرضــا نوربخــش« گذرانــد. در ســال ۱3۸۲ از 
راهنمایی هــای »اســتاد شــجریان« بهــره جســت و فنــون 
ــزد  ــال ۱3۸۵ ن ــران را در س ــی آواز ای ــف تحلیل آوازی و ردی
»اســتاد لطفــی« آموخــت. وی در ادامــه فنــون تصنیف خوانــی 
و هم خوانــی را در ســال های ۱3۸۵ و ۱3۸6  نــزد اســتاد 
»محســن نفــر« و اســتاد فقیــد »پرویــز مشــکاتیان« آمــوزش 
ــه  ــاز و ب ــت رســمی خــود را آغ ــد فعالی ــه بع ــد و از آن ب دی

ــت.  ــیقی پرداخ ــای موس ــار آلبوم ه انتش
ــا آهنگســازی  ــان جنــون « ب ــام » بیاب ــا ن اولیــن آلبــوم وی ب
اســتاد »حســن کیانی نــژاد« و اشــعاری از »هوشــنگ ابتهــاج«، 
ــازار  ــه ب ــال ۱3۸۷ روان ــظ« در س ــری« و »حاف ــی معی »ره
ــوم اول،  ــی از آلب ــه  کم ــا فاصل ــز ب ــوم نی ــن آلب ــد و دومی ش
بــا نــام »شــرح پریشــانی« در زمســتان ۱3۸۸منتشــر گردیــد. 
آلبــوم »شــرح پریشــانی« برداشــتی نــو و تأثیرگــذار از 
ــازی آن  ــژاد« آهنگس ــا فرج ن ــه »میدی ــت ک ــعار موالناس اش
ــر  ــه ای نظی ــدگان حرف را به عهــده داشــت و گروهــی از نوازن
ــا  ــان«، »زکری ــد دهق ــی«، »نوی ــا هنجن ــه«، »پاش ــد افق »نوی
یوســفی« و »میدیــا فــرج نــژاد« در اجــرای آن نقــش داشــتند. 

ــوان کشــور  ــه ج ــگاه روز جامع ــه ن ــه ب ــا توج ــوم ب ــن آلب ای
ــد  ــیوه های جدی ــا ش ــک، ب ــرک و ریتمی ــیقی پرتح ــه موس ب
دهــه  اخیــر طراحــی شــد تــا بتوانــد مخاطبــان جــوان خــود 
را راضــی کــرده باشــد. میدیــا فرج نــژاد در برخــی از قطعــات 
ــتاد  ــکارات اس ــا«، از ابت ــام »رس ــه ن ــازی ب ــوم از س ــن آلب ای

ناظمــی، بهــره جســته اســت.
ــوم  ــر، آلب ــن اث ــی ای ــی از معرف ــرف زاده دربخش ــت اش حج
»شــرح پریشــانی« را تقدیــم بــه »پرویــز مشــکاتیان« کــرده 
و بیــان کــرد: »بــه  خاطــر دارم پــس از اجــرای بخــش آوازی 
اثــر تصمیــم بــه تقدیــم آن بــه اســتاد فقیــد پرویز مشــکاتیان 
گرفتیــم و افســوس کــه مجالــی بــرای دیــدار نمانــد. بخــش 
ــار  ــا آث ــه ب ــه او ک ــم ب ــم می کنی ــر را تقدی ــن اث آوازی ای

ــت.« ــدگار اس ــه مان ــرای همیش ــش ب بی همتای
الزم بــه ذکــر اســت؛ بــرای نخســتین  بــار در بخــش تولیــد 
آثــار موســیقیایی نیشــابور، دو آلبــوم یــاد شــده بــا پشــتیبانی 
یکــی از شــرکت های تولیــدی و صنعتــی شهرســتان نیشــابور 
به عنــوان پشــتیبان و حامــی مالــی وارد صحنــه شــد کــه ایــن 

اقــدام قابــل تقدیــر و ســتایش اســت.
در ادامــه، اشــرف زاده بــا دو آلبــوم »شــبنم دریــا« و 
»ســفرکرده« فعالیــت هنــری خــود را ادامــه داد تــا نوبــت بــه 
آلبــوم بســیار موفــق »مــاه  و ماهــی« رســید . »شــبنم دریــا« 
ــن  ــی«، »محس ــورنا صفات ــاخته »س ــه س ــه  ۱3قطع مجموع
حســینی« ،»شــهرام منظمــی« ،»فــرخ نــژاد« ،»علیرضــا 
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ــر  ــا حداکث ــک ی ــا ی ــات ب ــر اوق ــزرگ اکث ــای ب کارگردان ه
دو فیلــم در میــان طرفــداران خــود شــناخته می شــوند. 
ــن  ــه ای ــی ک ــتجو در دوره های ــی جس ــا اندک ــاید ب ــی ش ول
فیلمســازان جــوان وگمنــام بودنــد بتــوان شــاهکارهای دیــده 
ــا کمتــر دیــده شــده ای را از زیــر گردوغبــار زمــان  نشــده ی
ــی  بیــرون کشــید. فیلــم »مکالمــه« محصــول ســال های جوان
کارگردانــی اســت کــه در آن ســال ها هنــوز شــهرت امــروز 
ــده« و  ــوان »پدرخوان ــر بت ــود. بی شــک اگ ــته ب ــود را نداش خ
ــزرگ ســینمای جهــان  »اینــک آخرالزمــان« را دو شــاهکار ب
دانســت، بازهــم نمی تــوان گفــت »مکالمــه« چیــزی کمتــر از 
آن دو فیلــم دارد و کاپــوال همانقــدر در »پــدر خوانــده« نابغــه 

ــم محجــوری مثــل »مکالمــه«. اســت کــه در فیل
و  نویســندگی  بــا  آمریــکا   ۱۹۷۴ محصــول  »مکالمــه« 
ــوال« می باشــد. »مکالمــه«  ــورد کاپ ــی »فرانســیس ف کارگردان
داســتان هــری کارل)جیــن هاکمــن( یــک تکنســین حرفــه ای 
ــمع دارد. او از  ــتراق س ــژه ای در اس ــص وی ــه تخص ــت ک اس
طــرف مدیــر یــک شــرکت مأمــور می شــود کــه زن و مــرد 
ــد.  ــط کن ــان را ضب ــرد و صدایش ــر بگی ــر نظ ــی را زی جوان

ــر  ــی ه ــن فرصت ــی. چنی ــه می خوان ــی را در روزنام »آگه
ــی  ــی. گوی ــاز می خوان ــی و ب ــد. می خوان ــش نمی آی روز پی
ــه  ــی متوج ــو. حت ــر ت ــت مگ ــس نیس ــه هیچک ــاب ب خط
ــه  ــی ک ــان چای ــیگارت در فنج ــتر س ــه خاکس ــتی ک نیس

در ایــن کافــه  ارزان کثیــف ســفارش داده ای، 
می ریــزد....«

بعــد از خوانــدن آگهــی اســتخدامی بــا 
ــته  ــوراً آدرس نوش ــاد، ف ــیار زی ــوق بس حق
و  می کنــی  دنبــال  را  روزنامــه  در  شــده 
ــی  ــیار قدیم ــه ای بس ــل خان ــودت را مقاب خ
و  مرطــوب  تاریــک،  خانــه ای  می یابــی. 
مرمــوز. صاحبخانــه کــه زنــی پیــر اســت، از 
ــا تاریــخ زندگــی همســرش  تــو می خواهــد ت
ــر  ــا جوه ــه ب ــای زردی ک را، از روی کاغذه
خردلــی رنــگ نوشــته شــده، بازنویســی 

ــی  ــرادرزاده اش معرف ــرزن او را ب ــه پی ــری ک ــی. دخت کن
ــدت  ــت در م ــرار اس ــه ق ــت ک ــه اتاق ــو را ب ــد، ت می کن
ــد.  ــی می کن ــی، راهنمای ــن کار، آنجــا زندگــی کن انجــام ای

ــردن  ــه برماک ــرد ک ــه رازی می ب ــی ب ــن کار پ ــا ای ــری ب ه
ــود.  ــام ش ــان تم ــد انس ــان چن ــت ج ــه قیم ــد ب آن می توان
شــخصیت هــری در فیلــم فــردی اســت منــزوی و گوشــه گیر 
ــه  ــا، ک ــه آدم ه ــه هم ــاد ب ــه بی اعتم ــرده و البت ــی افس و کم
ــه همــه ناشــی از شــغلی اســت  بی شــک ایــن بی اعتمــادی ب
کــه هــری در پیــش گرفتــه. او بــا اعتمــاد بیــش ازحــد بــه 
توانایی هــای خــودش و قــدرت تجهیزاتــی کــه دردســت دارد، 
ــه خــود هــری رودســت  ــد ب ــاور اینکــه کســی بتوان ــوان ب ت
بزنــد را نــدارد. و ایــن خــود ســبب فروپاشــی روانــی هــری 
در انتهــای فیلــم می شــود. وقتــی کــه می فهمــد کســی 
حریــم خصوصــی خــودش را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت. 
ــه  ــری در آن تبحــر دارد! و اینجاســت ک ــه خــود ه کاری ک
مخاطــب مثــل هــری بــا تمــام وجــود بی اعتمــادی و بی امنــی 
ــن  ــال یافت ــری به دنب ــد. ه ــس می کن ــش را ح ــای اطراف فض
میکروفونــی کــه احســاس می کنــد در خانــه اش پنهــان شــده، 
ــه  ــه آن خان ــد ک ــرورو می کن ــرزی زی ــه را به ط ــام خان تم
ــکونت  ــل س ــه ای غیرقاب ــه ویران ــل ب ــدرن تبدی ــیک و م ش
ــه  ــه اش تکی ــای خان ــر خرابه ه ــری ب ــه ه ــود. زمانی ک می ش
زده؛ درســت لحظه ایســت کــه مخاطــب فــرو ریختــن و ازهــم 
پاشــیدن خــود هــری را عمیقــاً بــاور می کنــد و همیــن صحنــه 
به ســادگی و البتــه ماهرانــه درون آشــفته هــری را عینیــت و 
ــرای ابداعــات  ــی ب فــرم می بخشــد. احتمــاال ایــن آغــاز خوب
فرمــی او در فیلــم پدرخوانــده اســت. مکالمــه فیلمــی اســت 
ورای تمــام کارهــای کاپــوال. فیلمــی گمنــام، حرفــه ای و البتــه 
بی ادعــا. چیــزی کــه پدرخوانــده و تمــام شــاهکارهای بعــدی 

ــد. ــان از آن بی بهره ان ــام عظمتش ــا تم ــوال ب کاپ

پــس بــه دنبــال دختــر مــی روی و »درمی یابــی کــه بایــد او 
را بــا گــوش دنبــال کنــی نــه بــا چشــم: از پــی خش خــش 
دامنــش مــی روی، خش خــش تافتــه، و حــاال آرام و قــرار 
نــداری کــه بــار دیگــر در چشــمانش بنگــری.« آن دختــر، 

ــا. ــر تمن ــام دیگ ــت، ن ــان آئوراس هم
و روزی همچنــان کــه در کاغذهــای زردرنــگ محــو 
ــرزن و همســرش،  ــِی پی ــدن عکــس جوان ــا دی شــده ای، ب
شــگفت زده درمــی یابــی کــه آئــورا همــان پیــرزن اســت 

ــر او.... ــو، همس و ت
اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه بــه دنبــال 
ــد  ــم بجنبی ــد بگوی ــد، بای ــب و غریب ان ــای عجی کتاب ه
ــده.  ــته ش ــان نوش ــرای خودت ــت ب ــورا« درس ــه »آئ ک
دوم  به صــورت  کــه  داســتان  روایــت 
از  تــا  می شــود  باعــث  اســت،  شــخص 
همــان ابتــدا بــا شــخصیت اول داســتان 
همــزاد پنــداری کنیــد و همــه چیــز برایتــان 

خاصــه! بجنبیــد  باشــد.  ملموس تــر 
نام کتاب: آئورا
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شــماره راهنمــای کنگــره همــان آدرس 
ــه مرکــزی دانشــگاهمان اســت کــه  ــاب در کتابخان کت
اگــر خواســتید کتــاب را امانــت بگیریــد شــماره اش دم 

دســتتان باشــد!

حریمامنهری
نگاهی به فیلم »مکالمه« اثر فرانسیس فورد کاپوال

نامدیگرتمنــا
پیــرامون کتــاب آئـــورا 

در  مــاه ۱3۵۸  آذر  دوازدهــم  در  اشــرف زاده«،  »حجــت 
ــوان و  ــده  ج ــن خوانن ــد. ای ــد ش ــابور« متول ــتان »نیش شهرس
بااســتعداد موســیقی ســنتی کشــورمان، فارغ التحصیــل رشــته  
نرم افــزار اســت. پیــش از پرداختــن بــه زندگــی هنــری وی بــد 
نیســت نگاهــی اجمالی داشــته باشــیم بــر نامگذاری این ســبک 
ــبک ها،  ــر س ــدن در دیگ ــا تلفیق ش ــروزه ب ــه ام ــیقی، ک موس
توانســته محبوبیــت زیــادی بیــن نســل جــوان به دســت آورد.

ــیقی  ــف گســترده ای از موس ــه طی ــروزه ب ــنتی ام ــیقی س موس
ــق  ــای مصادی ــا و تفاوت ه ــود. گوناگونی ه ــران اطــاق می ش ای
ــران  ــیقی ای ــم در موس ــی از مدرنیس ــه ناش ــاح ک ــن اصط ای

ــد. ــش می کش ــه چال ــاح را ب ــن اصط ــدی ای ــت، کارآم اس
در نظــر بســیاری از صاحب نظــران ایــن ســبک، ازجملــه اســتاد 
ســاکت؛ نوازنــده  بنــام و توانــای کشــورمان؛ »موســیقی ســنتی« 
ــح  ــبک و واژه صحی ــن س ــاب ای ــرای خط ــت ب واژه ای نادرس
»موســیقی اصیــل ایرانــی« اســت چراکــه هــر نــوع موســیقی 
ســنتی لزومــاً جــزو موســیقی اصیــل ایرانــی، کــه شــکل گرفتــه 

در ایــن مــرز و بــوم اســت؛ نیســت.
ــا این حــال نمی تــوان تفــاوت چندانــی بیــن موســیقی ســنتی  ب
و موســیقی اصیــل ایرانــی یافــت چــون درواقــع اگــر موســیقی 
ســنتی را به عنــوان الفبــای موســیقی درنظــر بگیریــم، ایــن الفبــا 

دانایــی« و »حمیدعلــی اکبــرزاده« اســت و ســفر کــرده 
ــظ« ،  ــا«، »حاف ــعار »موالن ــا از اش ــف زیب ــه ۱۷ تصنی مجموع
ــور« و چنــدی تــن  »ســعدی«، »ه.الف.ســایه« ، »قیصــر امین پ
از شــاعران معاصــر نظیــر »بیــژن ارژن« و »فاضــل نظــری« با 
آهنگســازی هنرمندانــی کــه اشــرف زاده در آلبوم هــای قبــل 
نیــز بــا آنهــا همــکاری داشــت و همچنیــن آهنگســازانی نظیر 
ــینی«  ــن حس ــر« و»محس ــد رادف ــعادتمند«، »وحی ــد س »فری

ســاخته شــد.
ــت  ــه حج ــت در کارنام ــهرت و موفقی ــک اوج ش ــدون ش ب
اشــرف زاده، توســط آلبــوم »مــاه و ماهــی« رقــم خــورد. ایــن 
آلبــوم بــا ترانه ســرایی »علیرضــا بدیــع« و آهنگســازی »آرش 
بیــات«، »امیــر بیــات« و »حجــت اشــرف زاده« و تنظیــم آرش 
و امیــر بیــات توانســت جــزو ۱0 آلبــوم پــر فــروش ســال ۹۴ 
باشــد. ســازندگان ایــن آلبــوم، آن را اثــری تلفیقی از موســیقی 
ــز« و  ــه  »پایی ــد. دو تران ــوان کردن ــک عن ــنتی و الکترونی س
ــن  ــات ای ــن قطع ــن و محبوب تری ــی« از زیباتری ــاه و ماه »م
آلبــوم به شــمار می آینــد کــه بدون شــک اشــعار آنهــا 
ــا  ــد. علیرض ــا کرده ان ــت ایف ــن موفقی ــزایی در ای ــهم به س س
ــوم اظهــار داشــت کــه  ــن آلب ــی ای ــع، در مراســم رونمای بدی
ــت  ــروده اس ــال س ــی ۲0 س ــعار را در ط ــه  اش ــن مجموع ای
ــت  ــدای حج ــا ص ــه ب ــن مجموع ــه ای ــت ک ــند اس و خرس
اشــرف زاده خوانــده می شــود. امیــد اســت در آینــده، شــاهد 

موفقیــت هرچــه بیشــتر ایــن هنرمنــد خــوب، باشــیم.

»ابــد و یــک روز« فیلمــی بــه کارگردانی و نویســندگی ســعید 
روســتایی و تهیه کنندگــی ســعید ملــکان اســت کــه از جملــه 
ــن  ــود. ای ــز ب ــوروزی نی ــران ن ــر ســروصدای اک ــای پ فیلم ه
ــش  ــیمرغ در بخ ــن )6 س ــیمرغ بلوری ــت ۹ س ــم توانس فیل
ــی در  ــن کارگردان ــم و بهتری ــن فیل ــی، ۲ ســیمرغ بهتری اصل
بخــش نــگاه نــو و ســیمرغ بهتریــن فیلم از نــگاه تماشــاگران( 
ــت  ــر را به دس ــم فج ــنواره فیل ــی وچهارمین دوره جش در س

آورد.
»ابــد و یــک روز« ســه شــخصیت اصلــی دارد کــه بــا جلوه ای 
متفــاوت ظاهــر می شــوند. افــرادی کــه درنــگاه اولیــه افــراد 
ــرای  ــد ب ــویی از امی ــال کورس ــه دنب ــد و ب ــال خانواده ان نرم

ترقــی و پیشرفتشــان هســتند؛ ســمیه، مرتضــی و نویــد.
نــام  بــه  پدیــده ای  روانــکاوی  دراصــول  ســمیه: 
ــه  ــده ب ــن پدی ــود دارد . ای dead moder complex وج
ایــن معناســت کــه در اثــر بیمــاری روحــی )مثل افســردگی( 
مــادر، او دســت از مســئولیت مــادری اش کشــیده و به حالــت 
معکــوس، فرزنــد ایــن نقــش را ایفــا می کنــد. ایــن جریــان، 
ــه  ــی ک ــود. درحال ــده می ش ــمیه دی ــخصیت پردازی س در ش
همــه  اعضــای خانــواده )حتــی مــادر( فقــط بــه امــور مربــوط 
بــه خــود بهــا می دهنــد، وظیفــه  مراقبــت از تک تــک 

ــاختگی  ــان س ــی از جری ــرد و حت ــده می گی ــا را برعه آنه
ازدواجــش بــرای تثبیــت موقعیتــش اســتفاده می کنــد. 
ــه ای  ــتان به گون ــیر داس ــان س ــن جری ــد برای ــرای تأکی ب
ــل  ــادر قائ ــرای م ــش محــدودی ب ــه نق ــود ک ــم می ش تنظی
ــمیه  ــم. س ــش راوی می بینی ــدرت در نق ــت و او را به ن اس
برعکــس تصــورات مرتضــی )کــه ازدواج بــا مــردی افغانــی 
ــرده اســت(  ــزی ک ــش برنامه ری ــوان راه نجــات برای را به عن
از مــادری ایــن خانــواده احســاس لــذت می کنــد. نمونــه ای 

ــه مرتضــی  ــه وی رو ب ــم ک ــی می بینی ــن حــس را زمان از ای
ــن« و  ــور می کن ــون رو جمع وج ــا دارن خودش ــد: »این می گوی
یــا بــه لیــا می گویــد: » ایــن شناســنامه پیــدا بشــه یــا نشــه 
مــن از اینجــا میــرم.« شــور او از آشــفتگی بقیــه نســبت بــه 
رفتنــش، تنهــا به دلیــل امیــد بــه بهبــود اوضــاع نیســت بلکه 
ــه  ــود و بقی ــه خ ــادری اش را ب ــگاه م ــا جای ــی اســت ت روش
ــه  ــش را در بازگشــت خــود ب ــن نمای نشــان دهــد و اوج ای

ــم. ــد می بینی ــه نوی ــیدن ب ــش بخش ــه و آرام خان

مرتضــی: طراحــی شــخصیت مرتضــی بســیار شــبیه احمــد 
در فیلــم »گذشــته« و نــادر در فیلــم »جدایــی نــادر از 
ــوده  ــو از شــعار ب ســیمین« اســت. شــخصیت هایی کــه ممل
و بــه طریقــی در جمــع رفتــار می کننــد کــه متفــاوت 
ــت  ــای صداق ــه نم ــادری ک ــه رخ بکشــند. ن بودنشــان را ب
ــارداری دروغ  ــاره  عــدم  اطــاع از ب و روشــنفکری دارد درب
ــواده را چهارســال  می گویــد و همــان احمــدی کــه ایــن خان
قبــل تــرک کــرده ادای منجــی را بــرای آنهــا درمــی آورد و 
همــان مرتضــی بــه بهانــه  وجود محســن، بــرادر تیزهوشــش 
ــرش  ــود و خواه ــع درســش می ش ــرد و مان ــه کار می گی را ب

ــد. ــی می کن ــودش قربان ــی خ ــرای ترق را ب
نویــد: متأســفانه یکــی از نقــاط ضعــف  ایــن فیلــم در 
تصویرســازی اســت. خیلــی از مــوارد داســتان صرفــًا 
ــی از آنهــا نمی بینیــم. درحــرف شــنیده می شــود و مــا نمای

یکــی از ایــن مــوارد تیزهوشــی نویــد اســت که فقــط خاصه 
در حــرف مدیــر و صحنــه  اغــراق شــده  امتحــان اســت، مــا 
ــل  ــا عکس العم ــدن ی ــال درس خوان ــع درح ــچ موق او را هی

تیزهوشــانه ندیده ایــم.
ــای  ــا بازی ه ــک روز« ب ــد و ی ــم کام، »اب ــوان خت به عن
طنازی هــای  و  تأمــل  قابــل  فیلمنامــه  فوق العــاده، 
ــش  ــه نمای ــه را ب ــری از جامع ــی قش ــی اش زندگ کام
ــا  ــا آنه ــه ای ب ــد کلیش ــا دی ــه ب ــه همیش ــذارد ک می گ
ــا  ــداری ب ــزان از همزادپن ــن می ــویم. و ای ــه می ش مواج
شیشه فروشــی چــون محســن را مدیــون هنــر ســعید 

ــتیم. ــم هس ــن فیل ــوان ای ــردان ج ــتایی کارگ روس
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دکتــر حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت دولــت کــه پــس از 
ــار  ــا انتش ــت ب ــه اس ــر کابین ــن وزی ــوب تری ــف محب ــر ظری دکت
ــتوده  ــر را س ــش کوی ــان، آرام ــر اصفه ــی درکوی ــس از قنات ــن عک ای
اینســتاگرام 66 هــزار فالــور دارد. اســت. دکتــر هاشــمی در 

ــورمان، از  ــناس کش ــنده سرش ــاش و نویس ــلو نق ــن آغداش آیدی
دوســتان صمیمــی عباس کیارســتمی اســت کــه با نــگارش مطلبی 
ضمیمــه ایــن عکــس، رونــد درمان ایــن کارگردان شــهیر را شــرح 
ــتدار دارد. ــزار دوس ــتاگرام 3۱ ه ــلو در اینس ــت. آغداش داده اس

کاریکاتــوری جالــب از شــهاب جعفرنــژاد در نقــد شــبکه هــای 
اجتماعــی منتشــر شــده در صفحــه اینســتاگرام ســایت طنــز چیزنــا. 
حــدود ۱0 هــزار نفــر نظــاره گــر مطالــب طنــز ایــن صفحــه هســتند.

ــاد او  ــدرش ی ــی پ ــس دوران جوان ــار عک ــا انتش ــی ب ــو مالدین پائول
را گرامــی داشــت. چــزاره مالدینــی هفتــه گذشــته در ســن ۸۴ 
ــوادار دارد. ــزار ه ــتاگرام ۴۱0 ه ــی در اینس ــت. مالدین ــالگی درگذش س
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پــس از ماراتــون دوازده روزه دیدوبازدیدهــای نــوروزی و 
درکــردن ســیزده ای کــه همیشــه شــیرینی اش بــه خاطرمــان 
می مانــد تــا نحســی اش! بــاز هــم ماییــم و بــاز هــم حواشــی 
ــا تبریــک اســتادمان محمدرضــا  ــی... . ســالمان را ب ایــن حوال
شــجریان آغــاز کردیــم و دســت به دعا شــدیم برای ســامتی 
صــدا و حنجــره ای کــه جــز حــق نخوانــد و نگفــت و هیــچ گاه 
منفعت طلبــی و مصلحت اندیشــی را برنتابید. چهــره محمدرضا 
ــر از  ــوروزی اش خب ــک ن ــی تبری ــام ویدیوی ــجریان در پی ش
درگیــری چندســاله اش بــا ســرطان پیشــرفته کلیه مــی داد ولی 
درعیــن حــال بــرای جوانــان کشــورش ســالی همــراه بــا امید و 
خوشــی آرزو کــرد، ســیروس نــوذری در کانــال تلگــرام خــود 
در ایــن رابطــه منتشــر کــرد: »هرچــه بــود خوانــده ای، اکنــون 
وطــن بــرای تــو می خوانــد...«، بــه امیــد بهبــودی و بازگشــت 
ســامتی عاجــل بــرای خســرو آواز ایرانمــان... . »عباســیان بــا 
نــام پیامبــر حکومــت کردنــد ولــی ده پیامبــر را کشــتند«!!! بله! 
بــاز هــم احمدی نــژاد و بــاز هــم جمــات قصــارش کــه ایــن 
بــار در ســخنرانی اخیــرش در ورامیــن تــا روزها اســباب خنده و 
طنزپــردازی دوســتان را در فضــای مجــازی فراهم کــرده بود، و 
بــا الفــاظ رکیــک و اهانت آمیــزی کــه بــاز هــم خــاص اوســت 

- آقای فیلســوف! آقای فیلسوف!
ــرت؟  ــی رو س ــو انداخت ــه صدات ــم؟ چی ــه خان - بل

بفرماییــد؟
- آقای فیلســوف می خواستم بگم...

ــاال  ــه؟ ح ــرو عقب...عقب تر..بل ــم! ب ــا خان ــو نی - جل
ــون؟ ــد عرضت بفرمایی

فونداســیون  ایــن  بدونــم  راســتش می خواســتم   -
ــید؟ ــا رس ــه کج ــه ب زنان

می خواســت  کجــا  بــه  خانــم!  هیچ جــا  بــه   -
ــش  ــقاب و کف ــه بش ــن از کاس ــع داری ــه؟ توق برس
ــای  ــازی نم ــو بازس ــم ت ــتفاده کنی ــد اس ــنه بلن پاش

مجلــس؟! فونداســیون 
ــه  ــای زنان ــا از نماده ــکالی داره م ــه اش ــه چ - مگ
ــس  ــش اعتمادبه نف ــیدن و افزای ــرأت بخش ــرای ج ب
اســتفاده  برابــر  حقــوق  و  انگیــزه  دادن  بــرای  و 
ــن  ــت می کنی ــور صحب ــوف یه ج ــای فیلس ــم؟ آق کنی

ــس... ــو مجل ــگار ت ان
ــس  ــه مجل ــی دم ب ــازه نم ــن اج ــرم م ــم محت - خان
توهینــی  کوچک تریــن  پارچــه ای  عروســک های 
بکنیــن، هرچــی باشــه مــا اینجــا داریــم ایــن همــه کار 
ــک های  ــا عروس ــم ت ــه می دی ــرح ارائ ــم و ط می کنی
ارزش هــای  بــا  متناســب  به روزتــری  و  بهتــر 
خودمــون بــه دنیــا صــادر کنیــم. بــرای حفــظ روحیــه 
ــا  ــی دم ب ــازه نم ــردم، اج ــه م ــرب دادن ب و ارج و ق

ــت رو.. ــک مل ــای ی ــه ارزش ه ــاظ هم ــن الف ای
ــن  ــن م ــازه بدی ــط اج ــوف فق ــای فیلس ــه آق - باش
ــط  ــن فق ــدم، م ــح ب ــتر توضی ــم بیش ــورد طرح درم

می خــوام... رو  مجلــس  از  ۱کرســی 
ــن  ــن گرفت ــر کردی ــه فک ــی؟؟؟؟ مگ ــی؟ ۱کرس - چ
ــرما و  ــن س ــو ای ــم ت ــم؟ اون ــه خان ــی الکی ــک کرس ی

و برنــد احمدی نــژادی دارد از سیاســت های دولــت فعلــی انتقــاد 
ــژاد نیــز از ادبیــات وی بی نصیــب  ــاران احمدی ن کــرد، البتــه ی
نماندنــد، ســاعاتی پــس از انتشــار نامــه عــزت اهلل انتظامــی بــه 
حســن روحانــی و درخواســت صریــح وی بــه حل وفصل مســأله 
ــا  ــا اســتفاده از عنــوان فیلــم »گاو« ب حصــر، عبدالرضــا داوری ب
نقش آفرینــی ایــن پیشکســوت عرصــه هنــر، بــا لحنــی زشــت 
ــای  ــود. از احمدی نژادی ه ــن نم ــان توهی ــه ایش ــخیف ب و س
خبرســاز کــه بگذریــم، مدعیــان اســام اروپــا را داغــدار 
کردنــد، خبــر ســه انفجــار در بروکســل توســط داعــش جــزو 
ــمار  ــر به ش ــای اخی ــازی در هفته ه ــای مج ــیاه ترین های دنی س
می آمــد. غمگیــن شــدیم و متأثــر از تعصــب مرگبــاری کــه نــه 
مــرز می شناســد و نــه پایانــی دارد... بــه لطــف دنیــای مجــازی 
و ســرعت فــوق تصــورش در انتقــال اطاعــات و اخبــار، شــاهد 
موجــی از فیلم هــا و عکس هــای دلخراشــی از حیــوان آزاری بودیم 
کــه متأســفانه بــا توجــه بــه خــاء قانونــی در ایــن رابطه شــاهد 
اقــدام مؤثــری از مقامــات ذیربــط در ایــن رابطــه نبودیــم، یکی از 
خبرســازترین های مجــازی در ایــن رابطــه ماجــرای ســگ آزاری 
مرســده ملکشــاهی بــود، زنــی کــه خــود را مربی حرفه ای ســگ 
معرفــی کــرده و بــا انتشــار فیلم هــای حیــوان آزاری خــود موجی 

از اعتــراض و بازتــاب خبــری را ایجــاد کــرد.
بهاری دیگر آمده است

آری
اما برای آن زمستان ها که گذشت

نامی نیست
نامی نیست...

ــر  ــر ۵نف ــا ه ــای م ــس نماینده ه ــو مجل ــوران! االن ت ب
ــه  ــم ک ــا بودجــه نداری ــک کرســی می شــینن! م ــر ی زی
بــرای قروفــرای عروســکامون بــا توجــه بــه معیار هــای 

ــم! ــک کرســی اختصــاص بدی ــه ی ارزشــی البت
از مــن می دونیــن  بهتــر  فیلســوف شــما  - آقــای 
بــدم  نشــون  اینکــه  بــرای  اینجــام..  چــرا  مــن 
ــم از  ــاز ه ــرایط ب ــن ش ــو ای ــن ت ــرزمین م ــان س زن
قابلمه هــای تولیــد داخلــی اســتفاده می کنــن! شــما 
ــرای  ــی ای نیــس ب ــن دلیــل کاف ــه مــن مــی گیــن ای ب
راه پیداکــردن مــن بــه مجلــس پــس بزاریــد لطفــًا در 

ــدم ــح ب ــتر توضی ــم بیش ــورد طرح م
- بفرمایید ســراپا گوشم!

بــه  مطمئنــم  کــه  دادم  ارائــه  طرحــی  مــن   -
نفــع همــه س. ببینیــن مــن ظاهــر آخریــن مــدل 
کــه  کــردم  طراحــی  جــوری  عروســک3۱3رو 
خواهــد  اســتقبال  طــرح  ایــن  از  دنیــا  مطمئنــم 
ــتان رو  ــاه عربس ــما پادش ــوف ش ــای فیلس ــرد. آق ک
می شناســید ایشــون روحیــه لطیفــی دارن می تونــم 
ــه  ــت و ب ــاه نف ــرن ۱چ ــدم حاض ــان ب ــون اطمین بهت
ــن  ــه از ای ــه دون ــدن و در ازاش ی ــاص ب ــا اختص م
در  رو  طــرح  ایــن  ببینیــد  بگیــرن.  رو  را  3۱3هــا 
ــه  ــاره ب ــی دوب ــروت مل ــد ث ــه رأی بزاری ــس ب مجل
ــای  ــت. آق ــد گش ــوم بازخواه ــرز و ب ــن م ــان ای زن
ــور  ــه مجب ــن دیگ ــان کشــور م ــت زن فیلســوف آن وق
ــتفاده  ــی اس ــرطان زای ایران ــای س ــتند از قابلمه ه نیس
ــا  ــارات ی ــاخت ام ــای  س ــن از قابلمه ه ــن! می تون کن

ــارات... ــفارش ام ــه س ــل ب حداق
- باشــه خانــم افشــانی مــن طــرح شــما رو درمجلــس 
ــی  ــک کرس ــر رأی آورد در ازاش ی ــی دم اگ ــه م ارائ
فــول مــدل ۲0۱6 بــه رنــگ صورتــی بــه شــما 
اختصــاص داده می شــه خبــرش رو مــی تونیــد در 

ــد. ــاعت ۲ ببینی ــار س اخب
ممنون  -

- خواهــش می کنم.
- روز خوش
- روز خوش!

ــان و مــردان تقســیم  ــه  زن ــه دوگون انســان ها به طورکلــي ب
ــراي  ــات ب ــر در تعارف ــه اي مقدم ت ــان گون ــوند. زن مي ش
نشســتن، تشــریف فرمایي بــه رســتوران، به صــورت تئــوري 
و... هســتند )به همیــن دلیــل پیشــتر آنهــا را ابتــدا معرفــي 
کــردم(. تقریبــاً در همــه جــاي دنیا غیــر از چند نقطه  اســتثنا 
در خــارج کــه به دنبــال جایــگاه برابــر گیاهــان و اقیانوس هــا 
ــان  ــوب زن ــه  مغل ــردان و گون ــب م ــه  غال ــتند، گون هس
ــوص در  ــان علي الخص ــیاري از زن ــروزه بس ــند. ام مي باش
ایــران تقاضــا دارنــد کــه بــا »همزن شــدن« وضعیــت غالب 
ــا  ــر داده )همزن ه ــت بوم تغیی ــن زیس ــوب را در ای و مغل
ــه  ــه ب ــه در ادام ــند ک ــان مي باش ــه ي زن ــته اي از گون دس
ــیاري  ــا در بس ــد(. ام ــد ش ــح داده خواهن ــل توضی تفصی
ــه ایــن تاش هــا مخالفــت  ــه  غالــب نســبت ب مواقــع گون
ورزیــده، آنهــا را بــه اندرونــي مشــایعت نمــوده و بــه آنهــا 
دوغ تعــارف نمــوده اســت. گونــه  غالــب زن هــا را »مــکار«، 
»احساســاتي«، »ضعیــف در تصمیــم گیــري«، »بــراي امنیت 
خــودت مي گــم خواهــرم«، »ظریــف«، »لطیــف« و ... صــدا 
مي کنــد. ســپس فضایــي مناســب بــا ایــن نام هــا تعریــف 
نمــوده تــا تنهــا در ایــن فضــا تــردد نماینــد. در ایــن میــان 
گونــه  غالــب عمدتــاً ادعــا مي کنــد: مصلحــت ایــن اســت 
کــه ابتــدا فضــا بــراي گونــه  اول داســتان شــود ســپس گونه  
دوم را بــازي دهــد و الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن نگــرش 
تنهــا مصلحــت اندیشــي و Nothing personal اســت. بــا 
همــه  ایــن تفاســیر گونــه  مغلــوب غالبــاً همچنــان خواســتار 
همــزن شــدن مي باشــد. گونــه  مغلــوب عمدتــاً به دو دســته 
»زن هــا« و »همزن هــا« تقســیم مي شــوند.»زن ها« دســته اي 
تابــع و مطبــوع گونــه  غالــب مي باشــد تــا آنجــا کــه شــاعر 
مي گویــد:»زن خــوب فرمانبــر پارســا/ کنــد مــرد درویش را 
پادشــاه« هــدف غایــي ایــن دســته مــزدوج شــدن بــا گونــه  
دیگــر به اشــکال مختلــف مثل : آقامــون، بي اف، خوشــبختي 
ــي  ــته عایق ــن دس ــد. ای ــه و... مي باش ــت کن ــي نگاه یعن
ــي،  ــوهرداري، صورت ــه داري، ش ــیني، بچ ــون خونه نش همچ
ــد. امــا دســته  دیگــر »همزن هــا«  مدلینــگ و امثالهــم دارن
مي باشــند. »همــزن« در لغــت کوتــاه شــده  »هــم زن، هــم 
مــرد« اســت. علــت انتخــاب نــام این هســت که این دســته 
از گونــه  مغلــوب مي خواهــد بــا حفــظ و قبــول ویژگي هــای 
گونــه  خــود از مزایــاي گونــه  غالــب )ازجملــه فرصــت برابر 
در جامــع زمینه هــا( بــه یمــن هم نــوع بودنشــان بهــره ببرد. 
عایــق ایــن دســته عمدتــاً تحصیــل، کار، خدمت بــه جامعه 
ــد.  ــین مي باش ــته  پیش ــان دس ــق هم ــمتي از عای ــا قس و ی
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــا کاره ــد ت ــس مي رون ــه مجل ــا ب همزن ه
گونــه خویــش را بهتــر ســر و ســامان بدهنــد )البتــه مــورد 
بــود کــه همــزن نبــود و بــه مجلــس رفتــه؛ بعــد گفتــه اینجا 
ــو  ــه خونه داري ت ــرو خون ــن و ب اصــا خــوب نیســت و نیای
ــًا  ــا!!(. مجلــس تقریب ــود واوی بکــن اصــا داســتاني شــده ب
زیســت بوم گونــه  غالــب جامعــه حســاب مي شــود. از ایــن رو 
ــراي ســهیم  ــه میــان آمــدن اولیــن صحبت هــا ب پــس از ب
شــدن ایــن قلمــرو بــا گونه  دیگــر، یکــي از افــراد گونــه  غالب 
از خطــرات ایــن زیســت بوم )مجلــس( بــراي حتــي مــردان 
گفــت و زنــان را بــه فاصلــه گرفتــن از این زیســت بوم توصیه 
نمــود. البتــه رســانه هاي ارتبــاط جمعــي داخلــي و همچنیــن 
بیگانــه خارجــي از بازتــاب کامــل ایــن خطــرات به منظــور 
رعایــت ادب خــودداري نمودنــد و مــا نیــز چنیــن مي کنیــم 
ــت هــم  ــم. درنهای ــدان صرف نظــر مي کنی ــن ب و از پرداخت
امیدواریــم همزنــان بــه مجلــس برســند و در راه اصفهــان-

تهــران کســي جــا نمانــد و یــا جایــش نگذارنــد. امید اســت 
بتواننــد وضعیــت گونــه خــود را هــم بزننــد تــا شــاید چاي 

تلــخ جامعــه  زنــان ایــران شــیرین تر شــود.
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دوگـونهزنـانومـردان...

رســانایعشــق

طنـــز

متن ادبی
هیجــان، نفــرت، نشــاط و دیگــر منافــذ بــروز می کنــد. ای ســاز 
ــانای  ــی. رس ــده  حقایق ــو ارتباط دهن ــه ت ــدان ک ــگ، ب خوش آهن
عشــق، بــا نوایــی ســوخته از دلی به دلــی. آن دلــی کــه ســوخت، 
درون خــود را بــا ســوز آواز تــو ســاخت و آن کــس کــه دلــش 
خــام بــود، شــاید کــه پخته شــود؛ امــا برخــی الیق فرصتنــد. چه 
بســیار دل خامــان و خوبانــی کــه از خوبــی درون خــود و توانایــی 
ــت  ــد. مقام ــودن خــود بی خبرن ــراز خــوب ب ــرای اب ــش ب خوی
واالســت. پــس آنچــه رنجــت داد و آنکه تو را شکســت، دوســت 
ــن ضربه هــا دســت نوازشــی اســت  ــر. ای ــدار، در آغــوش گی ب
مهرمندانــه، بــرای صیقــل گوهــر درونت، برای عشــق. و راســتی 
مگــر حنجــره  انســان بهترین و هوشــمندانه ترین ســاز و دســتگاه 
تولیــد صــوت نیســت؟! حنجره ای عاشــق کــه به دلــی همچنان 
عاشــق متصــل اســت. صــدا رســاترین رســانای عشــق اســت و 
تنهــا صداســت کــه می مانــد. ای صاحــب صــدای عشــق، بخوان 
و زمســتان را بــا تمــام وجود دوســت بــدار. زیرا تــو را توانــا کرده، 

قطعــاً بهــار ســبزتری خواهی داشــت...

بهــار و بارانــش، بــرای نــوازش و بــارش، همــواره چشــم انتظــار 
اثــر و فــرود بــر چشــمان مننــد. مــن نیز ای ســاز، چشــم شســته 
ــده  ــر دی ــا گاه ناخواســته و گاه ناخــواه، ب ــو هســتم؛ ام شــنوای ت
چشــم پوش هایی هرچنــد شــفاف ولــی بــا رنگ هــای گونه گــون 
دارم. شــاید بدانــی کــه آنچــه را انســان بــا پنجگانه حواس جســم 
خــود درک می کنــد، به طــور معمــول، واقعیــت نامیــده؛ امــا ایــن 
فقــط پردازشــی اســت خودســاخته از آن حقیقــت ناشــناخته. این 
ــت  ــر ذهنی ــم. در ورای ه ــو را وصــف می کن ــه ت ــار کانت گون ب
و عینیــت و یــا ســمعیت در حــال انتقال؛ ماننــد اصــوات، حقایقی 
جاریســت کــه فقــط وجــود و هســتی انســان آن را درک می کند 
ــد  ــی مانن ــاس کوچک ــای احس ــت گاه از دریچه ه ــن عظم و ای


