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صــدای طـــهران جدیـــد
به بهـــانه انتشــــار تک آهنـــگ جدیـــد رضـــا یزدانی

صفحه 8

16 آذر در ایستگــاه آشــوب
گزارشی از یک جلسه پرحاشیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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نگاه ویژه:

خمینی جوان در آزمون سمبولیسم سیاسی

واکاوی حضور سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان

ــای  ــاب آق ــور جن ــر حض ــه خب ــت ک ــد روزی هس چن
ــوری  ــام جمه ــذار نظ ــوه بنیان گ ــی، ن ــن خمین سیدحس
خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  در  ایــران  اســامی 
رهبــری، خبرســاز شــده اســت. در میــان الیه هــای 
شــکل  در  او  تخریــب  رونــد  محافظــه کاران،  تنــدرو 
ــل، در میــان فعالیــن  وســیعی کلیــد خــورده امــا درمقاب
باعــث  ایشــان  حضــور  اصاح طلــب،  و  میانــه رو 
ــش  ــات پی ــدن انتخاب ــر ش ــه گرم ت ــبت ب ــدواری نس امی

ــت. ــده اس رو ش
و  حســاس  انتخابــات  دو  امســال  اســفند  در 
ــات  ــی انتخاب ــد. یک ــد ش ــزار خواه ــاز برگ سرنوشت س
دومــی  و  اســامی  شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن 
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری.  انتخابــات 
یــک  بــرای  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  نماینــدگان 
ــد و  ــد ش ــاب خواهن ــاله انتخ 8 س ــی  ــبتًا طوالن دوره نس
ــر  ــه انتخــاب و نظــارت ب ــون اساســی، وظیف ــق قان برطب

رهبــری را برعهــده دارنــد. 
نخســتین  به عنــوان  خمینــی  سیدحســن  حضــور  امــا 
ــت  ــد از درگذش ــی بع ــدان خمین ــاخص از خان ــه ش فقی
ــری  ــه تأثی ــی دارد و چ ــه اهمیت ــی)ره( چ ــام خمین ام
داشــته  ایــران  در  انتخابــات  رونــد  بــر  می توانــد 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  می رســد  به نظــر  باشــد؟ 
سیدحســن چــه بخواهــد و چــه نخواهــد، نمی توانــد 
امــام  نــام  از  مســتقل  شــخصیت  یــک  به عنــوان 
ــه  ــروع و ادام ــود را ش ــی خ ــات سیاس ــی)ره( حی خمین
از  نمــادی  ناخواســته،  یــا  و  خواســته  او  لــذا  دهــد 
ــت  ــود. اینجاس ــد ب ــی و راه و روش او خواه ــام خمین ن
می آیــد.  پیــش  سیاســی«  »سمبولیســم  بحــث  کــه 
هزارســاله  چندیــن  تمــدن  دارای  کــه  کشــوری  در 
می باشــد و نمادگرایــی و سمبل ســازی حــرف اول را 
می زنــد، حضــور سیدحســن، غنیمتــی بــزرگ اســت 
ــان  ــران امتح ی ــت ورزی در ا ــیاق از سیاس ــن س ــا ای ت
ــم  ــای حاک ــام خاندان ه ــًا تم ــد. تقریب ــس ده ــود را پ خ
ــات  ــدون انتخاب ــخ ب ــول تاری ــران درط ــرزمین ای ــر س ب
ــود  ــز خ ــد و هرگ ــت کردن ــردم حکوم ــر م ــتقیم، ب مس
و نمــاد و ســمبل اندیشــه خــود را در معــرض رأی 

مــردم قــرار نداده انــد. 
»سمبولیســم سیاســی« کــه زاییــده عرفــان سیاســی 
به عنــوان  خمینــی)ره(  امــام  آنجاکــه  از  و  اســت 
یــا  فقیــه  یــک  اینکــه  از  قبــل  نظــام،  مؤســس 
ــود و از طــرف دیگــر  سیاســتمدار باشــد یــک عــارف ب
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــه پای ــت« ک ــًا »والی اساس
ایــران اســت، یــک واژه عمدتــًا عرفانــی اســت تــا 
بــرای  خوبــی  ابــزار  می توانــد  فقهــی،  و  سیاســی 
انتخابــات  در  نظــام  مؤســس  نــوه  حضــور  تحلیــل 

باشــد. امســال  خبــرگان 
ــا،  ــک معن ــه ی ــده ای نظــری، ب ــوان پدی »سیاســت به عن
محصــول شــریعت و نظــام حقــوق تشــریعی اســت 
»تیمائــوس«،  افاطــون، در رســاله   تعبیــر  بــه  کــه 
درپــی پرتــاب انســان بــه ســپهر عقــل و آگاهــی، 
ــد  ــه ای باش ــا هزین ــت ت ــته اس ــودی بس ــورت وج ص
ــان نوعــی واکنــش  ــان. عرف ــت و جه ــال خلق ــرای کم ب
ــا  ت ــت  ــود اس ــپهر وج ــی در س ــش عقان ــن کن به همی
ــی(  ــت عمل ــا حکم ینج ــفه )و در ا ــه فلس ــزی را ک چی
اســطوره ای  و  نــه  رازورا دوبــاره  کــرده،  عقانــی 
از  کاری  در  )رغبت کــردن  تنافــس  یــن  ا و  ســازد 
پیشــی گرفتن(  به منظــور  هم چشــمی  و  رقابــت  روی 
ــی  ــی و آگاه ــی عقان ــی  اســت؛ آگاه دو ســنخ از آگاه
ــًا  ــوس ماهیت ــا گن ــان ی ــا، عرف ــن مبن ی ا ــر  ــی. ب روحان
ــدادی  ــینی اســت؛ روی ــه  پس قع ــا وا ــارویداد ی ــک پس ی
ــور  ــس از ظه ــود، پ ــریعت یه ــور ش ــس از ظه ــه پ ک
ــریعت  ــس از ش ــن(، پ ــتر در فلوطی ــی )بیش ــرد یونان خ
اســامی شــکل گرفتــه  از شــریعت  پــس  و  مســیح 
اســت تــا بــر نهــاد صورت بســته تأثیــر گــذارد.« 
ــه  ــیاری، ب ــی بس ــروز( حت م ــگ ا ــتی، فرهن ــا بهش )رض
 . . ــی. ــون اساس ــه« در قان ــت فقی ــتن »والی ــر نشس ثم
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یــک روایــت یــا شــاید هــم قصــه ای تلــخ کــه ایــن روزهــا بــر 
ســر زبان هــا افتــاده، داســتان بخیه هایــی از جنــس فقــر اســت 
کــه قلب هــای زیــادی را مجــروح ســاخته و موجــی از جنــس 
وجــدان کاری را بــه جریــان انداختــه اســت و یــا شــاید بهتــر 
اســت بگویــم تیتــر خبرهــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگی مان 
هــم به دنبــال ســوژه ای دســت بــه نقــد می گــردد تــا رویــدادی 
کــه خودمــان بــه آن بی توجــه هســتیم را خبرســاز کنــد »آیــا 
چهــره  صنفــی خــاص بــرای ملــت مــا تخریــب خواهد شــد؟«. 
ایــن جملــه تیتــر دســته اول روزنامه هــای کثیراالنتشــار همیــن 
ــه صــدرای 5  ــم ب ــه بگذری ــب ک روزهاســت. از حواشــی مطل
ســاله ای می رســیم کــه بازیگــر نقــش اول ایــن حادثــه اســف بار 
و  مقاله نویســان  و  نمی دانــم ســر کاریکاتورســت ها  بــود. 
عکاســان ایــن روزهــا چقــدر شــلوغ بــوده کــه بحــث داغ صدرا 
ــا  ــکار م ــر اف ــه مهمت ــد و از هم ــت چرخانده ان را دست به دس
چقــدر آمــاده  پذیــرش ســنگینی ایــن اتفــاق بــوده اســت! ولــی 
به راســتی توضیــح مقــام وزارت بهداشــت و زیــر ســؤال بــردن 
مســئوالن و کادر بخــش و مهمتــر از آن تعلیق شــدن پزشــک و 
پرســتار مــا را بــه چــه می رســاند؟ حواشــی ایــن اتفــاق بــزرگ 
چــون ویروســی تمــام شــبکه های مجــازی را پــر کــرده و نقــل 
مجلس هــای باشــگاه خبرنــگاران گردیــده اســت. افــراد زیــادی 
ــی  ــه گوی ــد ک ــکان وارد کرده ان ــه پزش ــختی ب ــای س طعنه ه
متهم هــای ردیــف اول می باشــند. به طــور مثــال پزشــکان تاجــر 
قلــب مــردم هســتند و بیاناتــی از ایــن قبیــل کــه نگاه هــا را بــر 
ــوان  روی یــک نقطــه متمرکــز ســاخته اســت. امــا مــن به عن
یــک دل ســوخته معتقــدم بهتر اســت قضــاوت را کنــار بگذاریم. 
ــره مشــکات  ــاً گ ــو از قاضــی باشــد قطع ــر شــهرمان ممل اگ
کورتــر و کورتــر خواهــد شــد. تصویــری مبهــم از یک اتفــاق در 
اذهــان نقــش بســته اســت کــه شــاید تحلیل هــای متخصصــان 
بتوانــد کمــی از مجهــوالت ایــن روزهــا بکاهــد. براســاس آنچــه 
خبرنگارهــا و روزنامه نویســان بازگــو کرده انــد: کادر بیمارســتانی 
ــتان  ــع اس ــهر از تواب ــی ش ــی خمین ــرفی اصفهان ــام اش ــه ن ب
اصفهــان به دلیــل عــدم بضاعــت مالــی خانــواده کــودک، بخیــه 
ــده   ــای ارائه ش ــکافتند. در گزارش ه ــاله ای را ش ــدرای 5 س ص
رســانه ها، صــدرا زاهدپــور کــودک 5 ســاله از اهالــی خوزســتان 

ــت  ــه به عل ــت ک ــهر اس ــاکن خمینی ش ــذه س ــتان ای و شهرس
ــراه  ــر به هم ــول 6-10 میلی مت ــه ط ــه ب ــر چان ــی زی بریدگ
ــه بیمارســتان اشــرفی مراجعــه نمــوده و زخــم  ــادر خــود ب م
ــت همــراه  ــداوا به عل ــان م ــس از پای ــه می شــود. پ وی دو بخی
ــای  ــان، بخیه ه ــه درم ــان هزین ــزار توم ــغ 105ه نداشــتن مبل

بــه  مجــدداً  کــودک  ایــن 
توســط  و  پزشــک  دســتور 
پرســتار متخلــف بــاز می شــود. 
مــا به دنبــال بررســی و تحلیــل 
ــتیم و  ــراری نیس ــای تک خبره
ــه  ــی ک ــود. خبرهای ــم ب نخواهی
ــن  ــردم ای ــت م داغ داغ به دس
شــهر می رســند و در دهــان 
ــی  ــه ک ــا ب ــد ت ــت می افتن مل

اعتبــار دارنــد؟ گاهــی فکــر می کنــم اخبــار هــم تاریــخ انقضــا 
دارنــد و فقط وفقــط بــرای پرکــردن زمان هــای خالی مــان 
ــه  ــه هم ــود. همانطورک ــزوده می ش ــان اف ــه تعدادش ــر روز ب ه

ــه ای به ظاهــر کوچــک عمــق فاجعــه ای را  ــم حادث ــا می دانی م
نمایــان ســاخت از جنــس عقب ماندگــی فرهنگــی کــه شــاید 
عمیق تریــن بنیــان و پایه هــای ســاخت یــک تمــدن هســتند. 
حــال فلش بکــی می زنیــم بــه بحــث مهــم و پررنــگ وجــدان 
کاری. وجــدان کاری چیســت؟ اصــاً چــرا و بــرای چــه بایــد 
بــا  را  قلبی مــان  تعهــدات 
ــزام آور  ــی ال ــا و نبایدهای بایده

ترکیــب کنیــم؟
ــتان  ــن داس ــای ای ــا در کج م
قــرار داریــم؟ آیا پشــت صحنه  
یــک تــراژدی می توانــد عامــل 
مهمــی بــرای یک تغییــر بزرگ 
ــف  ــت صن ــرار نیس ــد؟ ق باش
خاصــی را مؤاخذه یــا با عامت 
ــا  ــم. ام ــف اذهــان عمومــی را مخــدوش کنی ســوال های مختل
ــن  ــود می کشــاند ایــ ــا را به ســمت خ ــه  م ــه هم ــه ای ک نکت
اســـت که آیــا این تعهــد قلبـی یا به اصطـــاح وجدان کاری 

در جامعــه مــا عکــس معنــا شــده یــا خیــر؟ نمی دانــم از کجــا 
شــروع کنــم تــا بــه نتیجــه و پایانــی منطقــی و معقــول برســم. 
تلــخ و شــیرین های همیشــگی جامعــه به مــذاق همه مــان 
ــای  ــم از تفاوت ه ــه بگذری ــر آنچ ــد از ه ــد آم ــوش نخواه خ
ــوان گذشــت. شــاید تحلیــل  ــق گوناگــون نمی ت فــردی و عائ
مــن از یــک ماجــرا بــه مــذاق خیلی هــا خــوش نیایــد امــا گاهی 
الزم اســت کمــی خطــر کنیــم و ســنگری را که پشــت آن جبهه 
گرفته ایــم را برداریــم. کمــی خودمانی تــر امــا منطقی تــر حــرف 
بزنیــم. همیشــه بــرای مچ گیــری حاشیه ســازان وقــت هســت 
ــم  ــم بگوی ــت می توان ــه صراح ــود ب ــان نب ــن زم ــر ای ــه اگ ک
ــرار می گذاشــتند.  ــه ف ــا ب خبرنگارهای مــان از کمبــود ســوژه پ
تحلیــل مــن ایــن اســت کــه تــا حادثــه ای نباشــد کم کاری هــای 
ــان  ــرخوردن هم ــا ُس ــد. لغــزش و ی ــد آم ــا به چشــم نخواه م
گام هــای اســتواری کــه قــرار بــود برداریــم بــه مــا فهمانــد کــه 
هنــوز بــرای خــوب بودنمــان و اثبــات خیلــی چیزهــا تجربــه 
کافــی نداریــم و هنــوز هــم مانعــی راه مــا را ســد کــرده اســت. 
ــه سیاســت و اقتصــاد و  ــی رود ک ــمتی م ــه س ــا بحــث ب اینج
فرهنــگ پابه پــای هــم گام برمی دارنــد و قلمــروی ایــن پادشــاه 
بــزرگ )فرهنــگ( همیشــه خالــی از ســربازانی اســت کــه مــا 
ــه  ــازد و ن ــه دردی را دوا می س ــراری ن ــای تک ــیم. عنوان ه باش
ــد  ــم و نق ــه بیایی ــی دارد. اینک ــان برم ــر راهم ــکلی را از س مش
کنیــم و راضــی از خردشــدن اصنــاف مختلــف کــه هــر روزه 
بــا آنهــا ســروکار داریــم باشــیم، کار چنــدان جالبــی نیســت. ما 
همیشــه ایــن جملــه را شــنیده ایم کــه تحــول از خــود انســان 
ــم  ــه خودمــان اجــازه می دهی ــرد، پــس چطــور ب شــکل می گی
جامعــه ای را کــه فرهنــگ یــا شــاید هــم کمــی وجــدان را گــم 
ــه  ــا ب ــاد، ی ــاق نمی افت ــن اتف ــر ای ــازیم؟ اگ ــرده، بیدارس ک
ــان  ــروز خبرهام ــر ام ــته، تیت ــات گذش ــوال اتفاق ــن من همی
ــه ای کــه همــه  مــا  ــه آن هــم حادث ــود؟ یــک حادث چــه ب
ــم کــه  ــم داده اســت. پــس کمــی فکــر کنی ــی عظی را تکان
بــرای جورکــردن پازلــی کــه تکه هــای آن کمــی ناســازگار 
ــمت  ــان به س ــت اتهام م ــم. انگش ــاش کنی ــد ت ــت بای اس
ــط  ــان را وس ــی خودم ــود وقت ــد ب ــی نخواه ــخص خاص ش
داســتان بیاوریــم و به عنــوان یــک عضــو در جامعــه ای کــه 
هــر روز حادثــه ی تــازه ای در آن رخ می دهدکمــی بــه 
آنالیــز خودمــان بپردازیــم. بــه امیــد فردایــی بهتــر بــرای 

ــود. ــاخته می ش ــان س ــت خودم ــه به دس ــه ای ک جامع

خبرنامه

حســن روحانــی یــک روز پــس از صــدور قطعنامــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در پایــان دادن بــه موضــوع ابعــاد احتمالــی 
ــا  ــه ب ــی شــرکت کــرده اســت. رئیــس جمهــور ۲5 آذر گفت ــی ام دی(، در یــک نطــق تلویزیون ــران )پ نظامــی برنامــه اتمــی ای
حــل و فصــل موضــوع پــی ام دی، » در دی مــاه تحریم هــا برداشــته خواهــد شــد و دولــت یازدهــم یکــی از وعــده هایــی کــه 
در انتخابــات بــه مــردم داده بــود ان شــاء اهلل عملیاتــی خواهــد شــد و زنجیــر تحریــم از پــای اقتصــاد ایــران برداشــته و راه بــرای 
تعامــل بیشــتر بــا جهــان بازتــر خواهــد شــد.« بــه گفتــه آقــای روحانــی »عملیاتــی شــدن لغــو قطعنامــه شــورای حــکام و لغــو 6 
قطعنامــه شــورای امنیــت منــوط بــه اجــرای تعهداتــی اســت کــه ایــران بایــد انجــام دهد.«رئیــس جمهــور ایــران اضافــه کــرده 
اســت:» در پیــروزی بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه اگــر ایــران عهدنامــه ای را امضــا مــی کنــد بــه آن پایبنــد خواهــد 
بــود، بنابرایــن ایــن موفقیــت یــک پیــروزی اخاقــی سیاســی نیــز بــرای ملــت ایــران بــه حســاب مــی آیــد.« آقــای روحانـــی 
از ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی و ایرانیــان داخــل و خــارج از کشــور خواســته در ایــن راه دولــت او را همراهــی کننــد.

مــا همیشــه ایــن جملــه را شــنیده ایم کــه [
می گیــرد،  شــکل  انســان  خــود  از  تحــول 
ــم  ــازه می دهی ــان اج ــه خودم ــور ب ــس چط پ
جامعــه ای را کــه فرهنــگ یــا شــاید هــم 
ــازیم؟ ــرده، بیدارس ــم ک ــدان را گ ــی وج کم

]
بعــد از جرقــه تغییــر در ســوریه و ایجــاد اعتراضــات به 
تغییــر حکومــت در ایــن کشــور کــه ابتــدا به صــورت 
آرام و مســالمت آمیز نمــود پیــدا کرده بــود و در ادامــه 
ــن  ــورها، ای ــی کش ــی برخ ــت و فرصت طلب ــا دخال ب
اعتراضــات بــه جنــگ داخلــی تبدیــل شــد، بحرانــی در 
ســوریه و منطقــه شــکل گرفــت کــه تــا امــروز ادامــه 
ــورها  ــی کش ــه در آن برخ ــرایطی ک ــت. ش ــته اس داش
ــت و  ــا حمای ــط آنه ــه توس ــتی ک ــای تروریس و گروه ه
هدایــت می شــوند وارد صحنــه شــده و موجبــات فضای 
ناامــن در ســوریه و حتی کشــورهای همســایه ســوریه را 
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــه ک ــت ترکی ــد. دول ــم کرده ان فراه

بــه هــر نحــوی از ایــن 
ــاح  ــای به اصط گروه ه
حمایــت  آزادی خــواه 
به دنبــال  و  می کــرد 
برانــدازی دولــت بشــار 
اســد بــود، بــا اقداماتــی 
نظیــر آمــوزش برخــی 
مســلح،  گروه هــای 
بحــران در ســوریه را 
بغرنج تــر  روزبــه روز 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ک

ــع  ــودن مناف ــر ب ــت درگی ــیه به عل ــت روس ــان دول می
ــا  ــوریه، ب ــدار در س ــح پای ــش و صل ــا آرام ــی اش ب مل
تأکیــد بــر ایجــاد ثبــات و آرامــش در ســوریه به دنبــال 
ایــن بــود کــه دولــت و مــردم ســوریه خــود ایــن بحران 
ایجــاد شــده را حل وفصــل کننــد. طــی ســال های اخیــر، 
مواضــع ترکیــه و روســیه در قبــال ایــن بحــران باعــث 
ــورت  ــور به ص ــن دو کش ــن ای ــات بی ــا مناقش ــد ت ش
ــا درخواســت ســوریه از دولــت  خفیــف آغــاز شــود. ب
روســیه بــرای کمــک نظامــی بــه این کشــور و مبــارزه با 
ــال آن حضــور قدرتمنــد روســیه  تروریســت ها و به دنب
در از بیــن بــردن مواضــع داعــش، باعــث شــد تــا دولت 
ــت  ــوریه به دس ــرایط س ــه از ش ــی را ک ــه منافع ترکی
ــد. بعــد از آن  ــه رو ببین ــا خطــر جــدی روب مــی آورد ب
بــود کــه ترکیــه در ابتــدا دســت بــه انتقــاد از اقدامــات 
روســیه زد تــا از ایــن اقدامــات روســیه جلوگیــری کنــد. 

امــا نقطــه عطــف ماجــرا آنجا بــود که اقــدام ترکیــه در 
انهــدام جنگنــده روســی و کشته شــدن یکــی از خلبانــان 
آن باعــث شــد مناقشــات بیــن دو کشــور بــه اوج خــود 
برســد تــا جایی کــه بســیاری از کارشناســان ایــن اقــدام 
ترکیــه را آغــاز جنگــی بــزرگ در منطقــه می دانســتند. 
ــه  ــرد ک ــام ک ــه اع ــت ترکی ــاق، دول ــن اتف ــد از ای بع
ــض  ــن کشــور را نق ــی ای ــم هوای ــده روســی حری جنگن
کــرده و بــا وجــود هشــدارهایی کــه بــه خلبــان آن داده 
ــه  ــدام ب ــه هشــدارها، اق ــل عــدم توجــه ب شــده به دلی
منهدم کــردن ایــن هواپیمــا کــرده اســت. ایــن امــر در 
شــرایطی بــود کــه دولــت روســیه اعــام کــرد جنگنــده 
ــش در  ــع داع ــاران مواض ــال بمب ــی درح ــوخو روس س
مرزهــای ســوریه بــوده و اقــدام ترکیــه در هــدف قــرار 
ــب  ــت. متعاق ــه اس ــدام جنگ طلبان ــک اق دادن آن، ی
آن، روســیه بــا ایجــاد 
اقتصــادی  تحریم هــای 
ــه شــرایط را  ــه ترکی علی
ــا  ــم زد ت ــه ای رق به گون
دولــت ترکیــه را وادار 
بــه عذرخواهــی کنــد 
کــه البتــه تاکنــون دولت 
ــدام  ــت اق ــه از باب ترکی
خــود عذرخواهــی نکــرده 
عین حــال،  در  اســت. 
ایجــاد  بــا  ترکیــه 
شــرایطی خواهــان آن شــد کــه روابــط بیــن دو کشــور 
ــریک  ــن ش ــه دومی ــردد چراک ــادی برگ ــت ع به حال
تجــاری ترکیــه بعــد از آلمــان، روســیه اســت و بیــش 
از پنجــاه درصــد گاز مــورد نیــاز خــود را از ایــن کشــور 
وارد می کنــد. حــال بایــد دیــد کــه دولــت ترکیــه بــاز 
هــم ماننــد گذشــته دســت بــه حمایــت همــه جانبــه 
ــه در  ــدام ترکی ــس از اق ــد زد. پ ــت ها خواه از تروریس
ســرنگونی جنگنده روســی، عــده ای از کارشناســان معتقد 
ــش و تروریســت ها  ــا داع ــارزه ب ــیه در مب ــد روس بودن
ــاف  ــا برخ ــرد ام ــل نخواهدک ــل عم ــت قب ــا جدی ب
پیش بینی هــا ایــن کشــور بــا برقــراری ســامانه اس۴00 
خــود در نزدیکــی مرزهــای ســوریه و مبــارزه جدی تــر 
ــر از  ــه مصمم ت ــان داد ک ــش، نش ــا داع ــدیدتر ب و ش
قبــل به دنبــال ازبیــن بــردن مواضــع داعــش اســت تــا 

ــد. ــان یاب ــر بحــران ســوریه پای هرچــه زودت

ــران  ــینمای ای ــد س ــده جدی ــم پدی ــر بگویی ــا بهت ــده ی ــام چرخن اله
ــر جســت وجو  ــال اخی ــد در دو س ــده شــدنش را بای ــت پدی ــه عل ک
کنیــم! دو ســال پیــش بــود کــه خبــر جدایــی چرخنــده از همســرش، 
ــن  ــدن ای ــس از آن، چادری ش ــرد. پ ــا ک ــادی به پ ــروصدای زی س
ــت! در  ــام گرف ــده ن ــش چرخن ــاً چرخ ــه اصطاح ــر در جامع بازیگ
روزهــای اخیــر نیــز بــا پخــش فیلم هایــی مربــوط بــه ســخنرانی های 
ــر  ــر س ــده ب ــام چرخن ــام اله ــاره ن ــور، دوب ــگاه های کش وی در دانش
ــد در شــب«  ــی »دی ــه اینترنت ــی در برنام ــه تازگ ــاد. او ب ــا افت زبان ه
حاضــر شــد. هاردتاکی)گفتگــو چالشــی( بــا اجــرای رشــیدپور کــه در 
ــل دارد.  ــارت کام ــب، مه ــیدن مخاط ــن و به چالش کش جواب گرفت
در ایــن برنامــه، رشــیدپور بــا طــرح ســؤال های چالشــی توانســت از 
چرخنــده پاســخ های صریــح و روشــنی بگیــرد تــا جایی کــه توانســت 
ــای  ــی از بخش ه ــد. یک ــب کن ــه اش را جل ــن برنام ــت مخاطبی رضای
جــذاب ایــن گفتگــو، ســؤال رشــیدپور دربــاره فیلــم پخش شــده ای از 
چرخنــده بــود کــه در آن او بــه یکــی از دانشــجویان توهیــن می کنــد. 
چرخنــده در پاســخ ضمــن عذرخواهــی بابــت حــرف نادرســتی کــه 
زده بــود توضیــح داد کــه فیلــم مذکــور مغرضانــه گرفته شــده و روی 
ــد، نیســت  ــت می کن ــه صحب ــرداری ک ــر فیلم ب ــا دخت ــت او ب صحب
بلکــه خطــاب ســخن او فــرد توهین کننــده ای بــوده کــه در آن ســوی 

ــن  ــری از ای ــده در بخــش دیگ ــته اســت. چرخن ــالن حضــور داش س
ــه  ــه ناجوانمردان ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه توهین های ــه چالشــی، ب مصاحب
ــوان گفــت  ــاره می ت ــن ب ــواده اش شــده اســت. در ای متوجــه او و خان
بــه هرحــال فــردی به هــر دلیلــی تصمیــم بــه تغییــر گرفتــه )کــه مــا 
در اینجــا نمی خواهیــم خــوب یــا بــد تصمیمــش را قضــاوت کنیــم( 
مشــخص نیســت چــرا بایســتی صبــر مــا تــا ایــن حــد پاییــن باشــد 
کــه نتوانیــم نظــرات طــرف مقابل مــان را حتــی بشــنویم. نکتــه جالب 
دیگــر صحبــت هــای چرخنــده در ایــن برنامــه، اشــاره او بــه نماینــده 
زن تــازه مســلمان شــده بلژیکــی بــود کــه از احتــرام باالیــی در جامعه 
خــود برخــوردار اســت. ســوالی کــه پــس از ایــن صحبــت چرخنــده در 
ذهــن چــرخ مــی زنــد ایــن اســت کــه چــرا زنــی محجبــه همچــون او 
در جامعـــه ای مســـلمان مــورد هجمــه ای از انتقادات قــرار می گیرد؟ 
در پاســخ مــی تــوان گفــت شــاید نبــود تریبــون آزاد در جامعــه بــرای 
ــی و  ــن حواش ــد موجــب ای ــه شــخصیتی خاکســتری دارن ــرادی ک اف
اتفاقــات شــده اســت. شــاید یــک علتــش ایــن اســت کــه نمی گذاریــم 
ــوان در  ــه اش را می ت ــد و نمون ــی را بزن ــان حرف ــاف نظرم ــی خ کس
لغــو حضــور چرخنــده در برنامــه »مــاه عســل« دیــد کــه او در برنامــه 
»دیــد در شــب« بــه آن اشــاره می کنــد.در واقــع الهــام چرخنــده یــک 
پدیــده نیســت بلکــه مــا خودمــان او را تبدیــل بــه پدیــده و جنجــال 
ــی  ــه آفت ــل ب ــد تبدی ــه می توان ــی ک ــم. جنجال آفرین اجتماعــی کرده ای
بــرای جامعــه شــود. امیــد اســت تــا بــا درک یکدیگــر و کمــی تأمــل و 

ــده »پدیده آفرینــی« دور کنیــم. ــاری جامعــه را از پدی بردب
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جـــامعه مــــدنی؛ مــرّوج حقـــوق بشـــر
نگاهی به نسبت جامعه مدنی و حقوق بشر به بهانه 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر

ــی شــریف دوشــنبه 16 آذر به مناســبت  دانشــگاه صنعت
روز دانشــجو میزبــان رئیــس جمهــوری کشــورمان 

ــود. ــش ب ــت همراه ــی و هیئ ــن روحان ــر حس دکت
ــت  ــا گرامیداش ــی ب ــلمین روحان ــام والمس ــت االس حج
یــاد و خاطــره 3 دانشــجوی شــهید 16 آذر ســال 133۲ 
ــگ  ــای تفن ــر لوله ه ــان در براب ــه قهرم ــزود: آن س اف
ــیم  ــان ترس ــرای جوان ــی را ب ــره راه ــتادند و باالخ ایس
ــی  ــال 57 یعن ــن س ــه ۲۲ بهم ــت ب ــه درنهای ــد ک کردن
روز اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی منتهــی شــد.

گرامــی  را  روز  ایــن  هــم  گفــت:  جمهــور  رئیــس 
ــهیدان  ــم ش ــهیدان و ه ــن ش ــر ای ــم ب ــم و ه می داری
و  اســتاد  دانشــجو،  شــهدای  اســامی،  انقــاب 
دوران  در  کــه  شــهیدی  دانشــجویان  و  دانش آمــوز 
ــد، درود  ــاع کردن ــرزمین دف ــن س ــدس از ای ــاع مق دف

. ســتیم می فر
را  دانشــجویان  جمــع  در  حضــور  جمهــور  رئیــس 
فرصتــی خــوب و مغتنــم بــرای خــود دانســت و افــزود: 
ــی  ــی، آزادی خواه ــتقال طلب ــجو، اس 16 آذر روز دانش

نخبــگان  ایســتادگی  و 
در  دانشــجویان  و  ملــت 
ــتبداد  ــتعمار و اس ــر اس براب
ســال  بــه  آذر   16 بــود. 
ــی  ــچ مقطــع زمان ــا هی 3۲ ی
ــد. 16  ــد ش ــور نخواه محص
آذر یــک روز تاریخــی برای 
دانشــگاه و دانشــجو و ملــت 

ــت. ــران اس ــزرگ ای ب
دکتــر روحانــی دانشــگاه، 
علــم،  اســتاد،  دانشــجو، 
ــژه  ــق و به وی ــاوری، تحقی فن
از  را  برتــر  دانشــگاه های 

ــمرد و  ــران برش ــزرگ ای ــت ب ــگ و مل ــارات فرهن افتخ
ــر  ــه مســئوالن دانشــگاه شــریف مبنی ب ــود ب ــول خ از ق
ــر  ــده خب ــال آین ــا س ــی ت ــعه علم ــکات توس ــل مش ح

داد.
رئیــس جمهــور در ادامــه از همــه منتقدیــن و مشــوقینی 
کــه در ابتــدای مراســم نظــرات خــود را پیرامــون نقــاط 
ــرد و  ــد تشــکر ک ــرح کردن ــت مط ــوت دول ــف و ق ضع
ــه  ــم ب ــد حاک ــای نق ــری از فض ــیم تصوی ــس از ترس پ

ــخ داد. ــادات پاس ــن انتق مهمتری
ــرد و  ــان ک ــد بی ــور نق ــگاه را مح ــی دانش ــر روحان دکت
نبــود آن را مســاوی بــا اســتبداد و انحــراف در قــدرت 
ــه  ــودن مســئولین ب دانســت. رئیــس جمهــور پاســخگو ب
ســؤاالت را هــم مهــم ارزیابــی کــرد چراکــه مســئوالن 
انتخــاب  ملــت  آراء  بــا  غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم 

شــده اند و بــه قــدرت رســیده اند.
و  قــوا  برخــی  نقــد  البتــه  افــزود:  آقــای روحانــی 
از  فعــًا  و  اســت  مشــکل  و  کمــی ســخت  نهادهــا 
ــه  ــن جمل ــد. ای ــروع کنی ــور ش ــس جمه ــت و رئی دول
ــی  ــی از بی توجه ــور، حاک ــس جمه ــای رئی از صحبت ه

برخــی مســئولین بــه دغدغــه رئیــس جمهــور، ســؤاالت 
ــت. ــردم اس ــته م ــن و خواس منتقدی

ــدال  ــد اعت ــاد بای ــف و انتق ــژه تعری ــور به وی در همــه ام
و میانــه روی وجــود داشــته باشــد.

ــس  ــه رئی ــود ک ــه ای ب ــر نکت ــه روی دیگ ــدال و میان اعت
ــت: در  ــن گف ــی از امیرالمؤمنی ــل حدیث ــا نق ــور ب جمه
ــه  ــه در هم ــد بلک ــراط باش ــد اف ــف نبای ــاد و تعری انتق
ــود  ــدال وج ــد اعت ــاد بای ــف و انتق ــژه تعری ــور به وی ام

ــد. ــته باش داش
ــزم و  ــع ع ــردم را مرج ــه م ــور در ادام ــس جمه رئی
کــرد  بیــان  موفقیــت  کســب  بــرای  تصمیم گیــری 
پیچیده تریــن  تــا  ســاده ترین  در  نظــر  اجمــاع  و 
موضوعــات و مفاهیــم را در کســب موفقیــت، مهــم 
ــائل  ــکل گیری آن در مس ــزوم ش ــر ل ــرد و ب ــی ک ارزیاب
ــرد. ــد ک ــاتید تأکی ــجویان و اس ــط دانش ــف توس مختل

ــور  ــی کش ــرفت نظام ــه پیش ــپس ب ــور س ــس جمه رئی
ــر  ــی فک ــت: برخ ــرد و گف ــاره ک ــال اش ــن دوس در ای
منطــق،  لبخنــد،  دولــت  یازدهــم  دولــت  می کننــد 
ــا در ســاخت ســاح  ــره و گفتگــو در دنیاســت، ام مذاک
ــت  ــن دول ــه ای ــر اســت، درحالی ک ــی کمت ــوان دفاع و ت
ــردی  ــد ســاح های راهب ــه در تولی ــال، کاری ک در دوس

ــود. ــل آن ب ــال قب ــدازه ده س ــه ان ــام داد ب انج
ــدف  ــار و ه ــاخص ها معی ش

ــا. ــه جناح ه ــت، ن اس
ثبــات  روحانــی  دکتــر 
 36 کاهــش  و  اقتصــادی 
درصــدی تــورم را از دالیــل 
مذاکــرات  در  پیــروزی 
تغییــر  و  کــرد  ارزیابــی 
شــاخص های  ارتقــا  و 
را  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
جناح هــا  اصلــی  وظیفــه 
دانســت و بــر لــزوم فضــای 
امنیتــی تأکیــد  نــه  امــن 

کــرد.
ــر ایــن کــه نقــد  ــا تأکیــد ب آقــای روحانــی در ادامــه ب
ــه دانشــگاه،  ــا ب ــگاه م ــزود: ن ــدارد، اف ــکال ن ــت اش دول
اســتقال دانشــگاه  اســت و مــا در شــورای عالــی انقــاب 
ــورا  ــن ش ــه ای ــت ک ــان آن اس ــه تاش م ــی هم فرهنگ
ــی  ــور اجرای ــردازد و ام ــت گذاری بپ ــائل سیاس ــه مس ب
ــگاه  ــود و آزادی دانش ــذار ش ــگاه ها واگ ــود دانش ــه خ ب

ــرای مــا مهــم اســت. ب
ــود  ــای خ ــی صحبت ه ــش پایان ــی در بخ ــر روحان دکت
ــادی و  ــول اقتص ــام و تح ــرایط برج ــا در ش ــت: م گف
تعامــل بــا دنیــا هســتیم. در فضایــی کــه به وجــود 
ــای اقتصــادی،  ــد در زمینه ه ــده اســت، دانشــگاه بای آم

ــد. ــدا کن ــور پی ــاوری حض ــی و فن صنعت
مهــم  بــا  روحانــی  والمســلمین  االســام  حجــت 
بی طرفــی  بــر  مجلــس،  انتخابــات  خوانــدن 
در  کــرد.  تأکیــد  نماینــدگان  انتخــاب  در  دولــت 
نقــد یکــی  بــه  پایــان رئیــس جمهــور در پاســخ 
از دانشــجویان دربــاره  نظــرش نســبت بــه نقــش 
ــون  ــق قان ــر طب ــش آن را ب ــا نق ــان، تنه ــورای نگهب ش

دانســت. انتخابــات  بــر  نظــارت  اساســی 
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ــتان  ــوراهای عربس ــات ش ــل 1۴ زن در انتخاب ــه حداق ــد ک ــرده ان ــام ک ــتان اع ــی عربس ــات انتخابات مقام
ســعودی کــه بــرای اولیــن بــار زنــان حــق شــرکت و نامــزدی در آن را داشــتند، بــه پیــروزی رســیدند. ایــن 
مســئله یــک رکــورد در ایــن پادشــاهی مســلمان بــه شــدت محافظــه کار اســت. ســحر حســن ناســیف فعــال 
حقــوق زنــان در جــده مــی گویــد: »اگــر ایــن تعــداد حتــی شــامل یــک زن هــم مــی شــد، مــا واقعــًا بــه آن 
افتخــار مــی کردیــم. صادقانــه بگویــم مــا فکــر نمــی کردیــم حتــی یــک نفــر پیــروز شــود.« براســاس گــزارش 
ــارکت  ــزان مش ــده می ــت آم ــه دس ــنبه ب ــات روز یکش ــات انتخاب ــل اطاع ــه از تحلی ــه ک ــزاری فرانس خبرگ
زنــان در اولیــن انتخاباتــی کــه مــی توانســتند در آن شــرکت کننــد و نامــزد شــوند، نزدیــک بــه 80 درصــد 
بــوده اســت. عربســتان ســعودی یــک پادشــاهی مطلقــه اســت کــه محدودتریــن قوانیــن در رابطــه بــا زنــان 
ــد. عربســتان آخریــن کشــوری  ــان در ایــن کشــور حــق رانندگــی ندارن ــی کــه زن ــا جای را در جهــان دارد، ت
بــود کــه تنهــا مــردان در آن رای مــی دادنــد و تبعیــض جنســیتی در صنــدوق هــای رای اعمــال مــی شــد.

برای اولین بار؛ زنان عربستانی رای دادند!

] دکتــر روحانــی دانشــگاه را محــور [
نقــد بیــان کــرد و نبــود آن را 
مســاوی بــا اســتبداد و انحــراف در 
ــور  ــس جمه ــت. رئی ــدرت دانس ق
پاســخگو بــودن مســئولین بــه 
ســؤاالت را هــم مهــم ارزیابــی 
کــرد چراکــه مســئوالن مســتقیم یا 
غیرمســتقیم بــا آراء ملــت انتخــاب 
ــدرت رســیده اند. ــه ق شــده اند و ب

فعاًل از دولت و رئیس جمهور شروع کنید!
نگاهی به سخنان حسن روحانی در 16 آذر امسال

درباره حقوق بشر

ــته اند و  ــت زیس ــق عدال ــه عش ــته اند، ب ــا زیس ــان ت »آدمی
مــادام کــه در ایــن ســراچه خاکــی بــه زندگــی ادامــه دهنــد، 
ــوأم  ــی ت ــوام زندگ ــت. ق ــد زیس ــت خواهن ــق عدال ــه عش ب
ــت اســت و زادگاه هــر دو مفهــوم عشــق و  ــا عشــق و عدال ب

ــا انســان اســت. ــت، رابطــه انســان ب عدال
ــل  ــت قاب ــم دو حال ــی دســت ک ــرای زندگ ــر، ب ــم نظ در عال
تصــور اســت: نخســت آنکــه انســان ها ماننــد ســایر جانــداران، 
در اســتقال کامــل از یکدیگــر زندگــی کننــد و اتــکای هرکس 
در صیانــت نفــس و بــرآوردن خواســت ها و نیازهــای زندگــی 
تنهــا به نیــروی خویــش باشــد. دوم، زندگــی درحالــت اجتماع 
ــر  ــرای چیرگــی جســتن ب و بهره گیــری از نیــروی یکدیگــر ب
ــاد  ــه به ی ــا آنجاک ــر ت ــت. بش ــرات اس ــواری ها و مخاط دش

ــته و از  ــت دوم زیس دارد در حال
همیــن راه بــه تســخیر طبیعــت 
و گشــودن قفــل بســیاری از 
مشــکات دســت یافتــه اســت. 
به همیــن خاطــر اســت کــه او را 
حیــوان مدنــی بالطبــع می نامنــد. 
امــا ایــن زندگــی اجتماعــی نیــز 
ــورت  ــه دو ص ــود ب ــد خ می توان
باشــد: یکــی آنکــه فــردی از 
یــک گــروه بــر دیگــران مســلط 

شــود. قــوام چنیــن اجتماعــی بــه ســلطه اســت و تعاونــی کــه 
در آن جریــان دارد، مبتنی بــر اجبــار و تحمیــل اســت. شــکل 
ــا آن را »جامعــه  دوم زندگــی اجتماعــی همــان اســت کــه م
مدنــی« می خوانیــم و مقصــود از آن زندگــی اجتماعــی اســت 
کــه براســاس رابطــه برابــری تشــکل می پذیــرد و قــوام آن بــر 

اســاس تراضــی افــراد باشــد.
چنانچــه می دانیــم، پیدایــش حقــوق فــردی و شناســایی آنهــا 
معلــول نابرابری هــای فاحشــی بــوده کــه در اعصــار گذشــته 
درمیــان طبقــات مختلــف مردم وجــود داشــته اســت. بنابراین 
ــاز  ــا آغ ــذف نابرابری ه ــرای ح ــام ب ــا اهتم ــردی ب ــوق ف حق
می شــود و مقصــود ایــن مبــارزات در همــه حــال، ایــن اســت 
کــه امتیــازات فرادســتان بــه فرودســتان نیز تســّری پیــدا کند 
و دیوارهــا از میــان طبقــات برافتــد و همــه مــردم از کرامــت 

و اعتبــار یکســان برخــوردار شــوند و تمایــزات کــه از حیــث 
جنــس و نــژاد و رنــگ و امـــثال آن بــه حکم طبیعــت در میان 

انســان ها وجــود دارد، دلیــل نابرابــری آنهــا تلقــی نگــردد.
بنابرایــن انســان ها بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم و حفــظ صلح 
و صیانــت نفــس، دســت بــه ایجــاد جامعــه مدنــی و دولــت 
می زننــد کــه ایــن امــر، تمهیــدی اســت ســاخته و پرداختــه 
ــه  ــم تعبی ــی ه ــه زنجیرهای ــن جامع ــان ها. در ای ــود انس خ
کرده انــد کــه همــان قوانیــن مدنــی اســت و ایــن قوانین رشــته 

ــی می شــود.« ــا یکدیگــر تلق ــا ب ــاط آدم ه ارتب
ــی  ــر محمدعل ــن دکت ــه از اندیشــه روش ــه آنچ ــی ب ــا نگاه ب
ــان  ــه دانش پژوه ــل دارد ک ــم، جــای بســی تأم موحــد آوردی
علــوم اجتماعــی و جامعه شناســی بــه اهمیــت ایجــاد و پویایــی 
ــرای  ــی ب ــن ســاختار اجتماع ــه مهمتری ــی به مثاب ــه مدن جامع
ترویــج ارزش هــای حقــوق بشــر و همچنیــن به عنــوان محــوری 
اساســی در برقــراری آزادی هــای مدنــی و اجتماعــی کــه خــود 
از ارکان حقــوق بشــر اســت، 
ــد.  ــه نماین ــش توج ــش از پی بی
جامعه شناســی  پژوهشــگران 
حقوقــی برایــن باورنــد کــه 
نه تنهــا  مدنــی،  جامعــه 
ترویج گــر ارزش هــای حقــوق 
بلکــه حقــوق  اســت،  بشــر 
بشــری کــه معیــار مشــروعیت 
حکومت هــا  مقبولیــت  و 
گردیــده و هیــچ حکومتــی اتهــام 
بی اعتنایــی بــه حقــوق بشــر را برنمی تابد، مشــروعیت نظــام را 
نیــز تقویــت می بخشــد. درمجمــوع می تــوان گفــت زمانی کــه 
بحــث »نقــش جامعــه مدنــی پیرامــون تقویــت حقــوق بشــر« 
ــی و  ــه مدن ــکل گیری جامع ــفه ی ش ــد، فلس ــان می آی به می
ــود  ــان را به خ ــن انس ــی، ذه ــای مدن ــاد نهاده ــرورت ایج ض
ــت  ــظ و حراس ــر حف ــان ها به خاط ــازد. انس ــغول می س مش
نماینــده  بــه  اجتماعی شــان،  قراردادهــای  و  از حقــوق 
ــه  ــد. تجرب ــاز دارن ــت، نی ــت اس ــا دول ــه همان ــی ک سیاس
دولت هــای خودکامــه و مســتبد، ملت هــا را واداشــت 
ــه  ــتبدادی، ب ــدرت اس ــردن ق ــرل و مهارک ــرای کنت ــا ب ت
ــه  ــتبد را ب ــای مس ــا قدرت ه ــند ت ــم هایی بیاندیش مکانیس
شــفافیت و حســاب دهی وادارد. ایجــاد و تقویــت نهادهــای 

جامعــه مدنــی، یکــی از ایــن مکانیسم هاســت.

روز جهانــی حقــوق بشــر یــک رویــداد ســاالنه اســت کــه در 
10 دســامبر)19 آذرمــاه(، برگــزار می شــود. ایــن روز توســط 
ــه  ــر اعامی ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــذاری ش ــکو نامگ یونس
ــی حقــوق بشــر یــک پیمــان بین المللــي اســت کــه در  جهان
ــال 19۴8 در  ــد در س ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم

پاریــس بــه تصویــب رســیده اســت.
مفــاد ایــن اعامیه حقــوق بنیــادی مدنــی، فرهنگــی، اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعــی ای را کــه انســان ها در هــر کشــوری بایــد 

از آن برخــوردار باشــند مشــخص کرده  اســت.
ــر،  ــدنی، انتقال ناپذی ــمول، سلب ناش ــان ش ــوق جه ــن حق ای
تفکیک ناپذیــر، برابری طلــب، به هــم پیوســته و درهــم تنیــده 
ــان  ــی از جه ــر جای ــرد در ه ــی اف ــه تمام ــن رو ب اســت. از ای

ــق دارد. تعل
ایــران در زمــان تدویــن و تصویــب اعامیــه جهانــی حقــوق 
بشــر عضــو کمیســیون حقــوق بشــر بــود و هنــگام تصویــب 
اعامیــه در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل هــم دولــت ایــران 
بــه ایــن اعامیــه رأی مثبــت داد و تحفظــی نیــز در قبــال آن 

مطــرح نکــرد.
دولــت ایــران میثاقیــن را هــم در ســال 13۴7 امضا کــرد و در 

ســال 135۴ از تصویــب مجلــس گذراند.
ــامی  ــوری اس ــز جمه ــامی نی ــاب اس ــروزی انق ــد از پی بع
ایــران در تعهــدات خــود نســبت بــه میثاقیــن تجدیــد نظــر 

نکــرد.
در میثــاق، موضــوع خــروج، پیش بینــی نشــده بنابرایــن 
خــروج از میثــاق ممکــن نیســت مگــر اینکــه همــه اعضــای 
ــی  ــر تحفظ ــال اگ ــد. به هرح ــد کنن ــر را تأیی ــن ام ــاق ای میث
هــم در ایــران نســبت بــه مفــاد میثاقیــن وجــود داشــت ایــن 

ــت. ــده اس ــان نش ــمی بی ــورت رس ــا به ص ــظ هیچ ج تحف
ــزام آور نیســت.  اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر یــک ســند ال
ــه آن  ــورها ب ــه کش ــت ک ــده نیس ــک معاه ــند ی ــن س ای
بپیوندنــد و خــود را بــه شــکل حقوقــی ملــزم بــه آن کننــد. 
بنابرایــن نمی تــوان تشــخیص داد کــه موضــع تک تــک 

ــت. ــه چیس ــن اعامی ــال ای ــورها در قب کش
همانطورکــه می دانیــم باالتریــن مرتبــه قانــون در هــر 
کشــوری قانــون اساســی اســت و همــه قوانیــن بایــد مطابــق 

ــند. ــا آن باش ب
ــه  ــوده ک ــه به صــورت معاهــده نب ــن اعامی ضمــن اینکــه ای
در کشــور مــا بــه تصویــب برســد امــا میثاقیــن بــه تصویــب 

مجلــس وقــت رســید.
هــرگاه معاهــدات در مجلــس بــه تصویــب برســند در حکــم 
قوانیــن عــادی کشــور هســتند و تــا زمانی کــه باعــث نقــض 

قانــون اساســی نشــوند الزم االجــرا خواهنــد بــود.
ــون  ــا قان ــی حقــوق بشــر ب ــه جهان برخــی از بندهــای اعامی

ــد. ــاد می باش ــران در تض ــی ای اساس
ــن  ــروج از ای ــدد خ ــاب درص ــس از انق ــرا پ ــه چ ــا اینک ام

ــت. ــراد اس ــل ای ــم مح ــده ای ــه برنیام اعامی
صــرف نظــر از ایــن بحــث، درایــن اعامیــه مــوادي مطــرح 
ــوراي  ــس ش ــوب مجل ــادي مص ــن ع ــه در قوانی ــده ک ش
ــون  ــا قان ــاد ب ــا در تض ــود دارد و نه تنه ــم وج ــامي ه اس
ــم  ــفارش ه ــه آن س ــون ب ــه در قان ــت بلک ــي نیس اساس
شــده، امــا اینکــه چــرا اجــرا نمی شــوند مشــخص نیســت. 
ــه  ــده و... ک ــق آزادی عقی ــان، ح ــق آزادی بی ــه ح از جمل

ــور اســت. ــه درخ ــد توج نیازمن
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مجتهد بودن یا نبودن؛ مسئله این است!
بررسی جایــگاه علــمي و فقــهي سید حســن خمینـــي

سیـــد حســــن پاســـخ مــی دهـــد
بازخوانی مصاحبه سید حسن خمینی پیرامون مکتب امام خمینی)ره(
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حســـن خمینی  روز جمعـــه ۲7 آذرمـــاه با حضـــور در ســـتاد انتخابـــات کشـــور، در انتخابـــات مجلــــس خبرگان نام نویسی 
ــاره واکنــش هــای پــس از اعــام حضــورش گفــت: در هفتــه  کــرد. وی در اولیــن اظهــار نظــر خــود پــس از ثبــت نــام درب
گذشــته بــا ســه نــوع برخــورد مواجــه بودیــم؛ عــده ای از ایــن امــر اســتقبال کــرده و بــرادر کوچــک خــود را مــورد ماطفــت 
قــرار دادنــد؛ اقبــال خوبــی کــه در جامعــه ایجــاد شــد پیــش از هــر چیــز نشــانگر زنــده بــودن امــام عزیــز در جامعــه مــا 
ــد کــه از آنهــا هــم  اســت و خــدا را بابــت ایــن لطــف سپاســگذارم. وی افــزود: دوســتان دیگــری در ایــن هفتــه نقــد کردن
تشــکر مــی کنــم امــا دســته ســوم ایــن امــر را بــه عنــوان یــک اختــاف و شــکاف در نظــام جمهــوری اســامی عنــوان کردنــد 
کــه در ایــن بــاره بایــد اشــاره کنــم اساســا حضــورم در انتخابــات بــه تبعیــت از فرمایــش امــام اســت کــه مــا را بــه دفــاع از 
مبانــی جمهــوری اســامی تــا پــای جــان و آن چــه در تــوان داریــم، تشــویق کردنــد. ســید حســن خمینــی بــا اشــاره بــه ایــن 
جملــه حضــرت امــام کــه فرمودنــد »جمهــوری اســامی، نــه یــک کلمــه کــم و نــه یــک کلمــه زیــاد« یــادآور شــد: وقتــی 
در پاریــس از امــام پرســیدند جمهــوری بــه چــه معناســت، ایشــان گفتنــد بــه همــان معنــای مصطلــح؛ و اســام هــم چنانچــه 
ــه تبییــن شــده اســت از  ــه والیــت فقی ــب نظری ــن و چارچــوب آن در قال ــون اساســی جمهــوری اســامی تدوی بعدهــا در قان

امــوری اســت کــه هــم بایــد بــه آن پایبنــد باشــیم و هــم در راه حفــظ و تحکیــم مبانــی آن تــا پــای جــان بمانیــم.

فاطمه نصیرایی
کارشناسی زیست شناسی93

آزمــون  در  جــوان  خمینــی 
سیاســـــی سمبـولیســــم 

واکاوی حضــور سیدحســن خمینــی در انتخابــات 
ــرگان مجلس خب

نگاه ویژه
»چنانکــه از منابــع موثــق شــنیده ام، برنامــه اي تحــت عنــوان 
»شــاخص« در تلویزیــون پخــش مي شــود و بــه گونــه اي غیــر 
ــل و  ــارف کام ــع ع ــز، شــخصیت جام ــه و تحریف آمی صادقان
مهربــان و رهبــري مقتــدر امام خمینــي)س( را مخــدوش نموده 
اســت... جاي تاســف اســت کــه در صداوســیما از هــزاران هزار 
جلــوه رأفــت و محبــت کــه بــا اتــکا ي بــه جوهــره اســامي و 
روح بلنــد مذهــب شــیعه اثنــي عشــریه آفریــده شــد، چشــم 
پوشــیده مي شــود و بــدون اشــاره بــه شــرایط زمانــي خــاص 
بــه بــزرگ نمایــي غلــط و تحریــف گونــه قضایــاي گذشــته 
همــت مي گماریــد و بــه غلــط درصــدد مشابه ســازي تاریخــي 
هســتید... اینجانــب جناب عالــي را از عاقمنــدان امــام راحــل 
ــه  ــبت ب ــام نس ــدي ام ــه فرزن ــم وظیف ــه حک ــم و ب مي شناس
ایــن اشــتباه فاحــش صداوســیما و تصمیــم گیرنــدگان چنیــن 

موضوعاتــي، اعتــراض جــدي دارم!«
عـــبارات باال فرازهـــای مــــهم نامه ســید حســـن خمینی بـه 
عــزت اهلل ضرغامــی، ریاســت وقــت صــدا و ســیما  بــود کــه در 
بهمــن مــاه 1388 نگاشــته شــد. ایــن نامــه زمانی نوشــته شــد که 
صدا و ســیما با ســاخت برنامــه های یکطرفــه و تقطیع صحبتهای 
امــام خمینــی)ره( بــرآن بود تــا افکار عمومــی را به ســمت خاصی 
رهنمــون کنــد. امــا بــه واقــع چــرا اصــاح طلــب و اصولگــرا بــا 
استنـاد به بخـشی از صحـبتهای مــرحوم امـــام خمینـــی)ره( 
مــی تواننــد خــود را محــق جلــوه دهنــد؟ آیــا امــام خمینــی)ره( 
هــم اصــاح طلــب بــوده و هــم اصولگرا؟ ســید حســن خمینی به 
عنــوان نــواده امــام )ره( کــه هــم اکنون ریاســت موسســه تنظیم و 
نشــر آثــار امــام خمینــی را بــر عهــده دارد ســعی کــرده اســت تا 
بــه ایــن دغدغــه فکــری پاســخ بگویــد. چند ســال پیــش خمینی 
جــوان در مصاحبــه بــا روزنامــه هــم میهــن)13 خــرداد 86( بــا 
تشــریح تــز »اجتهــاد در مکتب خمینــی« توانســت تا حــدودی از 
غبــار نشســته بــر قرائت هــای مختلــف از آراء امــام بکاهــد.» این 
اجتهــاد اصولــي دارد کــه کمتــر رعایــت مي شــود، یعنــي کســاني 
کــه در مکتــب امــام )ره( اجتهــاد کرده انــد تفاوتــي بیــن قضیــه 
حقیقیــه و خارجیــه نگذاشــته اند. طبیعــي اســت در ایــن صــورت 
مي شــود یــک قضیــه، جــاي قضیــه دیگــر قــرار بگیــرد. در مورد 
متــد ایــن اجتهــاد بایــد بیشــتر کار بکنیــم و تعریــف و اصــول 
جداگانــه اي برایــش نوشــته شــود.« امــا قضیــه حقیقیــه و خارجیه 
چیســت؟ قضیــه حقیقیــه موضوعــش همــه افــراد اســت، چــه 
آنهایــي کــه موجودنــد و چــه آنهایــي که بعــدا موجود مي شــوند، 
مثــا اگر گفته شــود »انســان موجــودي ناطق اســت« منظــور هم 
انســان هایي اســت کــه هــم اکنــون هســتند و هــم انســان هایي 
کــه بعــدا خواهنــد آمــد و امــا در قضیــه خارجیــه ایــن شــمولیت 
ــي  ــراي ســردرد کســي داروی و عمومیــت نیســت، مثــا اگــر ب
تجویــز مي شــود بدیــن معنــي نیســت کــه هر کــس ســرش درد 
مي کنــد بــا همــان دارو درمــان خواهــد شــد، بلکــه بایــد در هــر 
مــورد علــت درد را کشــف کــرد. لــذا مــی تــوان گفــت بخشــی 
از خلــط مبحــث میــان صحبتهــای بــه ظاهــر متناقــض امــام)ره( 
ناشــی از عــدم توجــه بــه ایــن نکته اســت. نکتــه دیگر رهگشــای 
بحــث، توجــه بــه عنصــر زمــان و مــکان اســت کــه بایســتی در 
خوانــش آرا حضــرت امــام)ره( مــورد تدقق بیشــتری قــرار گیرد. 

نــواده امــام بــا توجــه بــه ایــن مقولــه معتقــد اســت:» به نظــر من 
بایــد بــه قاعــده زمــان و مــکان در ایــن بــاره توجه کــرد. امــام در 
زمــان خــود گفتند کــه بایــد زمــان و مــکان را در اجتهــاد دخالت 
دهیــم، اتفاقــي کــه رخ نــداد. اگــر بــه امــام بــه عنوان یــک مکتب 
نــگاه کنیــم بایــد در ایــن مکتــب اجتهــاد کــرد و این اجتهــاد باید 
براســاس قواعــدي ماننــد زمــان و مــکان باشــد. مشــکل ما تعیین 
اصــول بــراي همیشــه اســت. بگذاریــد مــن اصــول را از زاویه دید 
خــودم بگویــم، شــما هــم از زاویــه دیــد خــود، امــا وقتــي کــه در 
اندیشــه امــام مجتهد شــده باشــیم. کلمه اصــول به معنــای روش 
شناســی اســت. مثــا در بحــث دیــن یکــی از اصــول مغفولــه اش 
نقــش زمــان و مــکان اســت. قــدر مســلم این اســت که مســائلي 
کــه در مــورد واقعیــت هــای عینــی مطــرح مــی شــود قضایــاي 
خارجیــه اســت. مثــا اگــر گفتنــد مــا بــا عــراق رابطــه نداریــم، 
بایــد ببینیــم کــدام عــراق منظــور اســت، عــراق بعــد از صــدام 
کــه دیگــر آن عــراق نیســت. در اینجــا موضــوع متفــاوت شــده 
اســت، زمــان تغییــر کــرده و حکــم هــم تغییــر مــی کنــد. اینجــا 
همــان نقــش زمــان و مــکان مطــرح مــي شــود. امــام در حیــات 

خودشــان صراحتــا اعــام کردنــد بایــد زمــان و مــکان را در اجتهاد 
دخالــت بدهیــم، امــا بعــد از آن کســي پیگیر نشــد. البته علــت آن 
بي توجهــي نیســت، هنــوز علــم آن پیــدا نشــده اســت.« امــا مقصر 
ایــن بــی توجهــی کیســت؟ »انتقــاد به حــوزه اســت اما مــن متولي 
حــوزه نیســتم کــه بخواهــم ســوال شــما را پاســخ بدهــم. بــه نظــر 
مــن علــت ایــن اســت کــه موضــوع شناســی نشــده، امــا همیــن 
هــم بــه حــوزه مربــوط اســت کــه چــرا در ایــن مــورد کار نشــده 
اســت. چــرا متوجــه نشــده اند کــه زاویه نــگاه امــام چیســت؟ امام 
بســیار روي بحــث زمــان و مــکان تاکیــد داشــتند و آن را راهگشــا 
مي دانســتند و مي گفتنــد در غیــر اینصــورت فقــه مــا به بن بســت 

مي خــورد.«
در شــرایط امــروز کــه ســید حســن خمینــی نامــزد انتخابــات 
مجلــس خبــرگان شــده، امیدهــا بــرای انجــام کارهــای فکری 
و تئوریــک در حــوزه اندیشــه امــام خمینــی)ره( دوبــاره زنــده 
ــس  ــه مجل ــی جــوان ب ــد آنکــه چــه خمین شــده اســت. امی
خبــرگان راه یابــد و چــه راه نیابــد، قــدم هایــی هرچند کوچک 
در حــل گــره هــای تئوریک اندیشــه سیاســی برداشــته شــود.

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی ــبی  ــق نس ــرای تحق ــاش ب ــران را ت ــامی ای ــوری اس ...جمه

ــی  ــه« فاراب ــه فاضل ــون و »مدین ــاه« افاط ــوف ش ــده »فیلس ای
ــه  ــته ب ــا وابس ــتی آنه ــام هس ــه تم ــی ک ــد. ایده های می پندارن
ــداع  ــا اب ــردازان آنه ــط نظریه پ ــه توس ــتند ک ــمبل هایی هس س

شــده اند.
در میــان تمــام مؤسســین نظام هــای حکومتــی در طــول تاریــخ، 
هیچ کــس بــه انــدازه امــام خمینــی)ره( نظــام ابداعــی خــود را بــا 
ــای  ــه نظام ه ــاً هم ــرد. تقریب ــون طراحــی نک ســمبل های گوناگ
حاکــم بــر ایــران بــر پایــه قــدرت ســخت افزاری و نظامــی بنــا 
شــده بــود. امــام خمینــی اولیــن کســی بــود کــه بــدون نیــروی 
ــذاری  ــد پایه گ ــی جدی ــت و نظام ــی را برانداخ ــی حکومت نظام

کــرد.
ــک  ــه ی ــش از آنک ــم پی ــه سمبولیس ــت ک ــه داش ــد توج بای
مکتــب به حســاب بیایــد، یــک مفهــوم یــا فلســفه اســت. بشــر 
ــل  ــیدن تمای ــاز اندیش ــا و آغ ــکل گیری تمدن ه ــدای ش از ابت
داشــته حرف هایــش را در قالــب نمادهــا و نشــانه ها بــه زبــان 
ــر از  ــی عمیق ت ــم مفاهیم ــرش را تجس ــیای دور و ب آورد و اش
ــان  ــد، نشــان دهــد. همان طورکــه مصری آنچــه به چشــم می آی
باســتان گل هــای اســیریس را نمــاد مــرگ می دانســتند، هندیان 
ــار  ــا م ــد، بابلی ه ــد می نامیدن ــاج خداون ــر را نشــانه ت گل نیلوف
را نمــاد جاودانگــی به حســاب می آوردنــد و خورشــید را 
نشــانه بخشــندگی و زندگــی. امــا بــه هرحــال سمبولیســم یــک 
مکتــب فکــری هــم هســت. در اواخــر قــرن نوزدهــم شــاعران 
ــان خشــک نویســندگان واقع گــرا به ســتوه  فرانســوی کــه از زب
آمــده بودنــد، مکتــب سمبولیســم را بنیــان نهادنــد. آنهــا عقیده 
داشــتند: اثــر فلســفی یــا هنــری بایــد تــا حــد ممکــن از بیــان 
مســتقیم مفاهیــم فــرار کنــد و بــه نمادهــا و نشــانه ها پنــاه آورد. 
ــر  ــای اث ــده را در کشــف راز و رمزه ــا و نشــانه ها، خوانن نماده
ــک شــاگرد حــرف  ــب ی ــی آورد و او را از قال ــه تحــرک درم ب
ــدا در  ــب ابت ــن مکت ــه ای ــر چ ــی آورد. اگ ــرون م ــن بی گوش ک
غــرب آن هــم در بــدو امــر بــرای ادبیــات بــه کار بــرده شــد، 
ــرای تحلیــل پدیده هــای سیاســی و مذهبــی هــم  امــا بعدهــا ب
ــان سیاســی اســام  ــد توجــه داشــت کــه زب ــه کار رفــت. بای ب
ــادی، بســیار  ــا حــدود زی ــم ت و به خصــوص مذهــب تشــیع ه
ســمبلیک و نمادیــن اســت و همیــن مســأله تأثیــر زیــادی بــر 

گفتمــان سیاســی تشــیع در ایــران داشــته اســت.
خاصــه اینکــه سیدحســن خمینــی وارد فضایــی شــده اســت کــه 
ــط  ــورد او می شــود رب ــی کــه در م شــاید بســیاری از قضاوت های
چندانــی بــه او نداشــته باشــد. او به عنــوان یــک شــخص وارد گــود 
انتخابــات می شــود ولــی در ســبد رأی مــردم فقــط شــخصیت او 
تأثیــر نخواهــد داشــت. تمــام نمادهــا و ســمبل هایی کــه اندیشــه 
امــام خمینــی)ره( در ایــران ایجــاد کــرده و مــردم بــا شــنیدن نــام 
خمینــی ناخــودآگاه بــه یــاد آن ســمبل ها می افتنــد، بیشــتر از خود 
شــخصیت سیدحســن در سرنوشــت سیاســی او و حتی سرنوشــت 
سیاســی طیفــی کــه او را همراهــی می کننــد، تأثیــر خواهد داشــت. 
لــذا در پایــان بــا قاطعیــت می تــوان گفــت کــه حضور سیدحســن 
در انتخابــات یــک رفرانــدوم بــرای سمبولیســم سیاســی از نــوع 
ــود. اگــر ایــن سمبولیســم شکســت  ــران خواهــد ب خمینــی در ای
بخــورد، احتمــاالً ســپهر سیاســت در ایران، شــاهد عبــور تندروهای 
مذهبــی و سیاســی از کریــدور فکــری مؤســس نظــام خواهــد بود.

ادامه از صفحه 1

خمینی جوان در آزمون سمبولیسـم سیاسـی

انتشــار خبــر اعــام کاندیداتــوري ســید حســن خمینــي 
ــم  ــي رغ ــري عل ــرگان رهبـ ــس خبـ ــات مجل در انتخاب
تعطیلــي رســانه هــاي مکتــوب تــا 3 روز بعــد، موجــي از 
ــه دنبــال داشــت.  واکنــش هــا را در فضــاي مجــازي ب
ــي  ــت و منف ــاي مثب ــش ه ــاهد واکن ــز ش ــد از آن نی بع
ــن  ــي ای ــم. بعض ــف بودی ــي مختل ــاي سیاس ــف ه از طی
ــرگان دانســتند  ــات خب ــق انتخاب حضــور را موجــب رون
و بعضــي دیگــر، واکنــش منفــي نشــان دادنــد. یکــي از 
ایــن واکنــش هــا کــه در رســانه هــاي مخالــف بــا ایــن 
ــاد اوســت.   ــائبه اجته شــخصیت مطــرح شــد، طــرح ش
در ایــن نوشــته بــه ســوابق علمــي ســید حســن خمینــي 
ــز بررســي  ــاد او نی ــي شــود و مســئله اجته ــه م پرداخت

خواهــد شــد.
حوزوي  تحصیات 

تحصیــات  طــي  از  پــس  خمینــي  حســن  ســید 
ــاي  ــفارش ه ــه س ــا ب ــال 1368 بن ــیک، در س کاس
مــداوم امــام )ره( و پــدرش ســید احمــد خمینــي 
ــاس  ــه لب ــد ب ــال بع ۴ س ــد و  ــه ش ــوزه علمی وارد ح
روحانیــت ملبــس شــد. پــس از گذرانــدن ســطح 
7۲ تحصیــل در ســطوح عالــي  از ســال  مقدماتــي، 

ــون  ــاتیدي چ ــر اس ــود. او در محض ــاز نم ــوزه را آغ ح
آیــات عظــام جــوادي آملــي، فاضــل لنکرانــي، موســوي 
ــت.  ــته اس ــه درس نشس ــاد ب ــق دام ــوردي و محق بجن
ــه،  ــوزه علمی ــه ح ــد از ورود ب ــال بع ــید حســن ۲ س س
ــه آن  ــرده و 8 ســال ب ــات را شــروع ک ــس مقدم تدری
ــس  ــي 90-89 تدری ــا آغــاز ســال تحصیل ــه داد. ب ادام
خــارج اصــول را شــروع کــرده و در حــال حاضــر ایــن 
کاس یکــي از پــر رونــق تریــن کاس هــاي درس 
مدرســه دارالشــفاي قــم محســوب مــي شـــود. عــده ای 

ــی  ــول را گواه ــارج اص ــع خ ــس در مقط ــروع تدری ش
ــد. ــته ان ــاد او دانس ــر اجته ب

اجتهاد  شائبه 
یکــي  خبــرگان  مجلــس  انتخابــات  قانــون  طبــق 
حــدي  در  اجتهــاد  شــوندگان،  انتخــاب  شــروط  از 
اســت کــه قــدرت اســتنباط بعــض مســائل فقهــي 
ــرایط  ــد ش ــه واج ــي فقی ــد ول ــد و بتوان ــته باش را داش
ــع  ــات، مرج ــون انتخاب ــد. قان ــخیص ده ــري را تش رهب
ــات  ــرکت در انتخاب ــرایط ش ــودن ش ــخیص دارا ب تش

ــا نظــر  ــان ی ــاي شــورای نگهب ــا را فقه ــزد ه ــرای نام ب
ــای  ــی از راه ه ــد. یک ــي دان ــاب م ــر انق ــخص رهب ش
ــاد  ــون اجته ــزاری آزم ــی برگ ــت علم تشــخیص صاحی
اســت. بعضــي از گــروه هــا عــدم حضــور ســید حســن 
شــوراي  توســط  کــه  را  امتحــان  ایــن  در  خمینــي 
انتخابــات  قانــون  زدن  دور  شــد  برگــزار  نگهبــان 
ــخنگوي  ــان، س ــه ابراهیمی ــق گفت ــا طب ــد ام ــته ان دانس
شــوراي نگهبــان، راه ارزیابــی صاحیت هــای علمــی 
ــت  ــاز اس ــم ب ــرگان ه ــای خب ــام نامزده ــد از ثبت ن بع
ــه نظــر فقهــاي شــورا بســتگي  ــي ب ــن ارزیاب و شــیوه ای
ــای  ــی از فقه ــن، یک ــت اهلل موم ــن آی ــم چنی دارد. ه
امتحــان  برگــزاری  کــرد  تاکیــد  نگهبــان،  شــورای 
ــت  ــده اس ــرگان نیام ــات خب ــون انتخاب ــاد در قان اجته
ــرای  ــان ب ــی ش ــتگی علم ــه شایس ــرادی ک ــرای اف و ب
ــزاری  ــه برگ ــازی ب ــت، نی ــرز اس ــورا مح ــای ش فقه
ــح  ــن تصری ــم چنی ــن ه ــت اهلل موم ــت. آی ــون نیس آزم
ــازه  ــتن اج ــت، داش ــد صاحی ــاک تایی ــا م ــرد تنه ک
ــدگان  ــم گیرن ــت و تصمی ــع نیس ــرف مراج ــاد از ط اجته
ــورای  ــای ش ــت، فقه ــخیص صاحی ــورد تش ــی در م نهای
نگهبــان هســتند. بــا ایــن حــال بایــد دیــد پــس از اعــام 
ــت اهلل  ــر آی ــه ای نظی ــی رتبـ ــون عال ــت روحانیـ حمایـ
امینــی، آیــت اهلل اقتدایــی و آیــت اهلل مســعودی خمینــی 
ــورای  ــر، ش ــای اخی ــی روزه ــی ط ــن خمین ــید حس از س

ــرد. ــی گی ــی م ــه تصمیم ــان چ نگهب



خمینـــی آمـــد!
درباره نسبت سید حسن خمینی با جریان های سیاسی

آمـــد، چه آمـــدنی!
چرا اگر سید حسن نمی آمد بهتر بود؟ 
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میــدل ایســت آی نوشــت: ایــران خــود را آمــاده دو انتخابــات مهــم در اســفند مــاه مــی کنــد، انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
و انتخابــات مجلــس خبــرگان. ایــن نشــریه انگلیســی آورده اســت: آیــت اهلل سیدحســن خمینــی نــوه بنیــان گــذار انقــاب اســامی 
ایــران کاندیــدای انتخابــات مجلــس خبــرگان شــده اســت .ایــن نخســتین بــار پــس از درگذشــت آیــت اهلل )امــام( خمینــی و پســر 
او اســت کــه فــردی از خانــواده شــان وارد عرصــه سیاســت مــی شــوند. سیدحســن خمینــی در میــان احــزاب مختلــف ایرانــی بــه 
شــدت قابــل اختــرام اســت و چهــره ای محبــوب میــان مــردم و بویــژه جوانــان بــه حســاب مــی آیــد. ایــن آیــت اهلل جــوان بــا 
حمــات جــدی از ســوی تندروهــا در طــول ریاســت جمهــوری احمــدی نــژاد مواجــه شــد. او بارهــا در ســخنرانی های خــود تندروی 
را خطــری بســیار بــزرگ عنــوان کــرده اســت.  اکنــون، پــس از اعــام کاندیداتــوری، تندروهــا کمپینــی منفــی علیــه سیدحســن 
خمینــی اغــاز کــرده انــد. در ایــن راســتا، روزنامــه کیهــان حمــات ســختی را متوجــه او کــرد.  در مقابــل، اصولگرایــان معتــدل و 

اصــاح طلبــان از تصمیــم سیدحســن خمینــی بــرای کاندیداتــوری اســتقبال کــرده انــد.

میدل ایست آی: سیدحسن خمینی محبوب جوانان ایرانی است.

ســرانجام پــس از دعــوت گــروه هــا و احــزاب مختلــف 
اعــم از اصــاح طلــب و اصــول گرا،ســید علــی خمینــی، 
بــرادر ســید حســن خمینــی، رســما خبــر کاندیداتــوری 
ایشــان در مجلــس خبــرگان را اعــام کرد.خبــری کــه 
ــران  ــی ای ــه سیاس ــی در عرص ــای مختلف ــش ه ــا واکن ب

مواجــه شــد.
اولیــن نکتــه در ایــن بیــن ، حضــور ایشــان بــه عنــوان 
کاندیــدای مســتقل در ایــن انتخابــات مــی باشــد.

ــون  ــزاب گوناگ ــا و اح ــروه ه ــا، گ ــان ه ــد جری هرچن
ــه  ــود، ب ــمی خ ــر رس ــمی و غی ــای رس ــوت ه ــا دع ب
ــده  ــوان نماین ــه عن ــان ب ــه ایش ــد ک ــن بودن ــال ای دنب
ــد،  ــوری کن ــام کاندیدات ــی اع ــات آت ــا در انتخاب آن ه
ــه صــورت مســتقل و  امــا خمینــی جــوان ترجیــح داد ب
ــدان  ــه می ــا ب ــی پ ــزاب سیاس ــات و اح ــارغ از جریان ف

ــذارد. ــری بگ ــرگان رهب ــات خب ــاس انتخاب حس
محمــد نبــی حبیبــی، دبیــر کل حــزب موتلفــه اســامی، 
در واکنــش بــه ایــن موضــوع، ایــن حرکــت را اقدامــی 
هوشــمندانه توصیــف کــرد و گفــت: » شــرکت مســتقل 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــی از اف ــد خیل ــی امی ــید حســن خمین س
را  بودنــد  آورده  رو  مــورد  ایــن  در  سناریونویســی 
ــرده  ــاره نک ــان اش ــه ایش ــد ک ــرد.«. هرچن ــد ک ــا امی ن
ــر  ــی منتظ ــه هدف ــا چ ــی و ب ــه جریان ــی، چ ــه کس چ

ــت! ــوده اس ــاره ب ــن ب ــی در ای سناریونویس
ــه مدرســین  ــی ، عضــو جامع ــت اهلل مســعودی خمین آی
ــه انتســاب ســید  ــا اشــاره ب ــز ب ــم ، نی ــه ق حــوزه علمی
ــت  ــام )ره( و صاحی ــرت ام ــه حض ــی ب ــن خمین حس
بــاالی ایشــان در بحــث و درس حــوزوی و فقهــی، 
یــادآور شــده : »ایشــان هیــچ وقــت بــه دنبــال اصــاح 
بلکــه  و  نبــوده  پایــداری  و  گرایــی  اصــول  طلبــی، 

ــت.« ــوده اس ــق ب ــدار ح ــواره طرف هم
،اســتاد  طباطبایــی  مهــدی  ســید  االســام  حجــت 
ــن  ــت مبارز،ضم ــه روحانی ــای جامع ــاق و از اعض اخ
تمجیــد از ویژگــی هــای فــردی و اخاقــی و هــم 
ــی،  ــی فقهــی و حــوزوی ســید حســن خمین ــن توانای چنی
ــوری  ــه کاندیدات ــدم ک ــا معتق ــده کام ــد: »بن فرمودن
ســید حســن آقــا منجــر بــه تاثیــر خوبــی در انتخابــات 
ــای  ــردم در پ ــتر م ــور بیش ــث حض ــود و  باع ــی ش م
صنــدوق هــای رای مــی شــود.«. وی افــزود: »مطمئنــم 
ــه ایشــان مــی  ــد، ب ــده بودن اگــر امــام خمینــی )ره( زن
و  کنــد  پیــدا  انتخابــات حضــور  در  کــه  فرمودنــد 

ــرد.« ــی ک ــان نم ــور ایش ــا حض ــی ب مخالفت
آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی ، رییــس مجمــع تشــخیص 
ــام  ــه ام ــراد ب ــن اف ــک تری ــام و از نزدی ــت نظ مصلح
خمینــی )ره(،کــه خــود نیــز بــه همــراه رییــس جمهــور 
ــای  ــراوان از کاندیداه ــال ف ــه احتم ــی ب ــن روحان حس
ــز از  ــود، نی ــد ب ــز خواه ــرگان نی ــس خب ــن دوره مجل ای
ــراز  ــش رو اب ــات پی ــوان در انتخاب ــی ج ــور خمین حض
ــاق  ــه دور از اخ ــای ب ــار ه ــرده و رفت ــندی ک خرس

مخالفــــان و منتقــدان حضــور ایشــان را تقبیــح کــرده: 
ــن  ــان، کمتری ــون ایش ــخصیتی چ ــزدی ش ــام نام »اع
حــق خانــواده امــام )ره( و حتــی یــک شــهروند عــادی 
ــادگار  ــن ی ــا ای ــه ب ــه چگون ــد ک ــی بینی ــی م ــت، ول اس

ــود!« ــی ش ــورد م ــمند برخ ارزش
ــان  ــه جری ــنجانی ب ــمی رفس ــر هاش ــاره اکب ــاال اش احتم
ــه  ــک ب ــای نزدی ــروه ه ــداری، از گ ــه پای ــوم ب موس
ــژاد،  ــدی ن ــود احمـ ــابق، محمـ ــور ســ ــس جمه رییــ

ــه در گذشــته  ــی باشــد ک م
نیــز ســابقه بــد رفتــاری 
را  امــام)ره(  یــادگار  بــا 
پرونــده خــود دارد.در  در 
ــام)ره(  ــال ام ــم ارتح مراس
کــه  بــود   89 ســال  در 
ــا  ــژاد ب ــدی ن ــود احم محم
ــخنرانی  ــردن س ــی ک طوالن
بــه  اشــاره  بــا  و  خــود 
ــخنرانی او  ــد از س ــه بع اینک

ــند، در  ر انقــاب باش ــخنرانی رهبــ ــر س ــردم منتظ م
ــخنرانی  ــت س ــس از او نوب ــه پ ــق برنام ــه طب ــی ک حال
ــال  ــی در قب ــی بزرگ ــی اخاق ــود، ب ــام)ره( ب ــادگار ام ی
خانــواده امــام راحــل)ره( و آرمــان هــای انقــاب 
ــان  ــن جری ــداران ای ــن طرف ــر ای ــد.عاوه ب ــب ش مرتک
تنــدرو و افراطــی در همــان مراســم بــا ســر دادن 
ایــراد ســخنرانی  از  ایجــاد همهمــه مانــع  شــعار و 
ــن  ــه ای ــدند.هرچند ک ــی ش ــن خمین ــید حس ــط س توس
ــر  ــه رهب ــد و بوس ــواب نمان ــی ج ــا ب ــی ه ــی اخاق ب

ــیدن  ــوش کش ــان و در آغ ــانی ایش ــر پیش ــاب ب انق
ــش  ــی آت ــام)ره( کم ــت ام ــمند بی ــادگار ارزش ــن ی ای

افــراط گرایــان را فــرو نشــاند!
ــن،  ــید حس ــوری س ــام کاندیدات ــا اع ــاره و ب ــا دوب ام
ــدال  ــت اعت ــرا حاکمی ــه ظاه ــی ک ــان افراط ــن جری ای
ــا  ــاد بـ ــور را در تضــ و عقانیـــت و اخـــاق در کشـ
ــه  ــدام ب ــد، اق ــی بین ــود م ــداف خ ــا و اه ــته ه خواس
ــچ  ــن راه از هی ــوده و در ای ــاره ایشــان نم ــب دوب تخری
ــی  ــذار نم ــه ای فروگ حرب

ــد! کن
ــی  ــار وصیت ــه انتش از جمل
بــه  منتســب  جعلــی 
امــام)ره( دربــاره عــدم 
ــان در  ــت ایش ــت بی دخال
سیاســت، در حالــی کــه 
مــی دانیــم حــاج ســید 
پــدر  خمینــی،  احمــد 
خمینــی،  حســن  ســید 
ــوده  ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــدای دوره دوم مجل کاندی

اســت!
ــا  ــان ب ــن جری ــای ای ــره ه ــی از چه ــی برخ ــا حت بعض
خمینــی  حــوزوی  و  فقهــی  صاحیــت  در  تشــکیک 
ــن  ــور در ای ــت حض ــان صاحی ــد ایش ــوان، معتقدن ج
کــه  اینجاســت  جالــب  نیســت.  دارا  را  انتخابــات 
ــی درس  ــه کرس ــت ک ــال اس ــج س ــدود پن ــان ح ایش
خــارج اصــول فقــه خــود را دایــر کــرده انــد.از طــرف 
ــیاری از  ــد بس ــورد تایی ــی م ــن خمین ــید حس ــر، س دیگ

ــند  ــی باش ــی م ــی و دین ــوم فقه ــان عل ــع و عالم مراج
و در محضــر بزرگانــی همچــون مرحــوم آیــت اهلل 
فاضــل لنکرانــی و آیــات عظــام وحیــد خراســانی، 
ــی،  ــوی اردبیل ــی، موس ــوادی آمل ــی، ج ــبیری زنجان ش
حــوزوی  دروس  فراگیــری  بــه   ... و  دامــاد  محقــق 

ــد.   ــه ان پرداخت
بــه هــر حــال خمینــی جــوان کــه اکنــون حمایــت عقــای 
ــر  ــت س ــب را پش ــاح طل ــرا و اص ــول گ ــان اص دو جری
ــام  ــی پی ــات آت ــود در انتخاب ــور خ ــا حض ــود دارد، ب خ
مهمــی بــرای ملــت ایــران دارد. او بــه طــور قطــع نگــران 
ــش  ــه پدربزگ ــت ک ــی اس ــی راه و روش و منش فراموش
بنــا نهــاده و حــال تحــت شــدیدترین حمــات افراطیــون 
ــام)ره( و  ــی ام ــتار فراموش ــه خواس ــت ک ــانی اس و کس
آرمــان هایــش هســتند.افرادی کــه در ســخن خــود 
ــا  ــد، ام ــی کنن ــی م ــی)ره( معرف ــر خمین ــی تفک را حام
ــت و  ــه سیاس ــه عرص ــان ب ــادگار ایش ــل ورود ی در عم

ــد. ــی تابن ــر نم ــری را ب ــرگان رهب ــات خب انتخاب
ــی،  ــن خمین ــید حس ــون س ــی چ ــخصیت های ــور ش حض
موســوی  اهلل  آیــت  رفســنجانی،  هاشــمی  اهلل  آیــت 
بجنــوردی و حجــت االســام حســن روحانــی در صحنــه 
ــرت  ــه حض ــراد ب ــن اف ــک تری ــه از نزدی ــات، ک انتخاب
امــام)ره( و جریــان انقــاب بــوده انــد، حاکــی از اهمیــت 
ــل  ــات و ضــرورت ایســتادگی در مقاب ــن انتخاب ــاالی ای ب
ــادن انقــاب  کســانی اســت کــه امــام)ره( همــواره از افت

ــتند! ــم داش ــان بی ــه دستش ب
ــار  ــد قط ــدال بتوان ــوزن اعت ــم س ــر رو امیدواری ــه ه ب

انقــاب را بــه مســیر اصلــی اش بازگردانــد!

نگاه ویژه

ــا [ ــژاد ب ــود کــه محمــود احمــدی ن در ســال 89 ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــود و ب ــخنرانی خ ــردن س ــی ک طوالن
اینکــه بعــد از ســخنرانی او مــردم منتظر ســخنرانی 
رهبــر انقــاب باشــند، در حالــی کــه طبــق برنامــه 
پــس از او نوبــت ســخنرانی یــادگار امــام)ره( 
بــود، بــی اخاقــی بزرگــی در قبــال خانــواده امــام 
راحــل)ره( و آرمــان هــای انقــاب مرتکــب شــد.

]

پررنگ تــر  تقویم هــا  در  آذر   19 آتــی،  ســال  از 
ــری  ــار خب ــه انتش ــود ک ــب ب ــه  ش ــود. نیم ــاپ می ش چ
بــود.  مــرده  بــه  تلقیــن  مثــل  خبرگزاری هــا  در 
نیــز  بعــد  اندکــی  می آیــد«،  امــام  »فوری:یــادگار 
ــزدی  ــر نام ــود خب ــتاگرام خ ــه اینس ــدش در صفح فرزن
ــات خبــرگان رهبــری را تأییــد کــرد.  پــدرش در انتخاب
ــر  ــاله پی ــدن رایحــه ُس ــه از پیچی ــود ک ــر کســی ب کمت
خمیــن خوشــحالی نکنــد چراکــه اگــر علــی، امــام 
ــد،  ــرم کن ــش را گ ــا دل ــت ت ــن را داش ــان، حس متقی

اکنــون هــم ســیدعلی بــزرگ، سیدحســن را دارد.
جــای  را  خویــش  تاریخــی  رســالت  ای کاش  امــا 
ــاران  ــر جم ــام پی ــروز ن ــت. ام ــی می گرف ــری پ دیگ
از همیشــه بلندتــر اســت و صدایــش مهجورتــر از 
ــه  ــد و هم ــروی راه او می زنن ــه دم از پی ــه. هم همیش
ــت  ــود، هس ــی ب ــی یک ــمن اند! راه خمین ــم دش ــا ه ب
هــم  به جــان  همــه  چگونــه  پــس  خواهدبــود؛  و 
ــاب؟  ــر انق ــار کبی ــام راه معم ــا ن ــم ب ــد آن ه افتاده ان
سیدحســن! کاش صبورانــه در بیــن جلســات درس 
از  زنــگار  زدودن  بــه  عمومــی   ســخنرانی های  و 
ــه ای  ــم در بره ــر ه ــی و اگ ــیر روح اهلل می پرداخت مس
متوجهــت  سیاســت  میــدان  درقبــال  مســئولیتی 

ــی زدی. ــش م ــه آت ــتی ب ــان دور دس ــد از هم می ش
امــا  اســت.  جامعــه  جبهــه  مقــدم  خــط  سیاســت، 
نیروهایــی کــه در ایــن جبهــه صادقانــه می جنگنــد 
ــر  ــد؟ اگ ــرورش یابن ــی پ ــط چه کس ــا و توس ــد کج بای
ــه  ــانی جبه ــت در پیش ــلحه به دس ــرداران، اس ــه س هم
ــد،  ــگ ندارن ــه جن ــه تجرب ــی ک ــًا آنهای ــتند، قطع بایس
ــد  ــم نخواه ــت مه ــر آن وق ــوند. دیگ ــاز می ش سربازس
بــود چــه فرماندهانــی آن جلــو ایســتاده اند، چــون 

گردانــی درکار نیســت!
ــده  ــی خورن ــت و محیط ــیدی اس ــت، اس ــگاه سیاس میدان
دارد کــه آهسته آهســته تمــام روح آدمــی را فرســایش 

ــاز و ســوز«. ــز نباشــد ز س ــه »گری ــد، چراک می ده
ــدان  ــو امــروز مســئولیتت در قبــال فرزن خمینــی مــن! ت
مــن، بیشــتر از مــن اســت. اســتخوان در گلــو و خــار در 
ــودک  ــرای ک ــو ب ــر ســهمی از ت ــد، دیگ چشــمت می کنن
بزرگــوارت  جــّد  صحابــه  را  مــا  نمی گذارنــد!  مــن 
تربیــت کردنــد، امــا آینــدگان مــا را چــه کســی مرشــد 
می شــود؟ ...آمــدی ...آن هــم چــه آمدنــی! امــا جلوتــر 
ــت  ــا. راه را برای ــر نی ــخ را بشــنو و جلوت ــر تاری ــا، نفی نی
امــا  می کنیــم  چراغانــی  را  شــهر  و  می زنیــم  آب 

ــت خــون اســت. ــان برای دلم
     

به زیورهــا بیارایند مردم خوب رویان را
تو زیبارو چنــان خوبی که زیورها بیارای

آزمــون  در  جــوان  خمینــی 
سیاســـــی سمبـولیســــم 

واکاوی حضــور سیدحســن خمینــی در انتخابــات 
ــرگان مجلس خب

فرهاد فرهادیان
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دکتر عباس کاظمی: دانشگاه فست فودی شده است!

سفــر به عهـد قاجـار
گزارش رونمایی از مجله »ممالک محروسه«

نیمه دوم آذر 694

عبــاس کاظمــی در گردهمایــی »روزمــره شــدن دانشــگاه« کــه در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه فردوســی برگزار شــد، بیــان کــرد: ما در حــال حاضر 
بــه دوره پســامدرک رســیده ایم و برخــی می داننــد کــه مــدرک بــه لحــاظ اقتصــادی کارایی خاصی نــدارد، امــا یک نــوع منزلت اجتماعی مــی آورد 
کــه مثــا بــه شــخص بگوینــد »دکتــر«. بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان ایران)ایســنا(- منطقه خراســان، عضو اســبق هیــات علمی 
دانشــگاه تهــران در رابطــه بــا مســائلی کــه موجــب روزمرگــی در دانشــگاه ها شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: یکــی از دالیــل ایــن امــر، همه گیــر 
شــدن و یــک کاالی دوســت داشــتنی و همــه پســند شــدن ، تحصیــل در دانشــگاه اســت و درس خوانــدن تبدیــل بــه یکــی از مهمتریــن آرمان ها 
در زندگــی روزمــره شــده اســت.  ایــن پژوهشــگر مطالعــات فرهنگــی در ادامــه تصریــح کــرد: طبــق بررســی ها و مطالعاتــی کــه انجــام شــده بین 
70 تــا 80 درصــد دانشــجویان می خواهنــد تحصیــات تکمیلــی داشــته باشــند و مدرک دکتــری یا کارشناســی  ارشــد بگیرند. همچنین ایــن آمار 
رو بــه افزایــش بــوده در حالــی کــه همیــن گــروه امیــدی بــه پیــدا کــردن کار ندارنــد. دکتــر کاظمی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه در حد یــک ذائقه 
پاییــن آمــده اســت و فســت فودی شــده اســت و همانطــور کــه خیلــی از کارهــا را دوســت داریــم انجــام دهیم، مثــا به مســافرت برویــم، همانطور 

دوســت داریــم بــه دانشــگاه برویم.

16 آذر در ایستگاه آشوب
گزارشی از یک جلسه پرحاشیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مهتاب قائدی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 92

ــاک  ــون پ ــرام خ ــه احت ــه ب ــت ک 16 آذر روزی اس
جنبــش  ایســتادگی  نمــاد  آزاده،  دانشــجوی  ســه 
ــاده خواهــی هـــا و زورگویــی  ــر زی دانشــجویی در براب
ــش از  ــت بی ــود  گذش ــا وج ــه ب ــت. روزی ک ــا اس ه
ــی  ــان تمام ــی می ــی مل ــه میثاق ــل ب ــال تبدی شــصت س
گشــته  زمیــن  ایــران  خــواه  آزادی  دانشــجویان 
ــی سرشــار از  ــا قلــب های اســت. دانشــجویانی کـــه بـ
ایمـــان و امیـــد، لحظـــه ای از تــاش بــرای آبــادی و 

ــد. ــی کنن ــذار نم ــش فروگ ــن خوی آزادی میه
ــه در  ــجویانی ک ــر دانش ــن روز ب ــت ای ــن رو اهمی از ای
ــی- ــت سیاس ــه فعالی ــجویی ب ــای دانش ــکل ه ــب تش قال

ــد پوشــیده  اجتماعــی در ســطح دانشــگاه هــا مــی پردازن
ــن  ــه بهتری ــن روز ب ــه ای ــت ک ــته اس ــذا شایس ــت ل نیس
شــکل ممکــن پــاس داشــته شــود. انجمــن اســامی 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد نیــز همچــون 
ــرای  ــواه ســطح کشــور، ب ــای تحــول خ ــر تشــکل ه دیگ
ــه  ــجویی برنام ــبت دانش ــن مناس ــم تری ــت مه بزرگداش
ــور دو  ــا حض ــتگاه آذر« ب ــه »ایس ــت. برنام ــی داش های
ــده  ــری نماین ــی مطه ــای عل ــاب آق ــوار جن ــان بزرگ مهم
آقــای حســین  جنــاب  و  اســامی  مجلــس شــورای 
ادوار مجلــس شــورای اســامی و  نماینــده  مرعشــی 
ســخنگوی حــزب کارگــزاران برنامــه ریــزی شــد. طبــق 
ــت  ــگاه، درخواس ــوز در دانش ــب مج ــول کس روال معم
مجــوز ایــن برنامــه در هیئــت نظــارت بــر تشــکل هــای 
دانشــگاه کــه متشــکل از رئیــس دانشــگاه، نماینــده وزیــر 
ــی  ــت بررس ــری اس ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــده نه و نماین
شــده و پــس از تأییــد اولیــه توســط ایــن هیئــت، بــرای 
ــه مراجــع مربوطــه ارجــاع داده شــد  کســب اســتعام ب
ــد  ــان تأیی ــن دو مهم ــور ای ــتعام حض ــخ اس ــه در پاس ک

شــد.
ــای  ــه ای در فض ــه بیانی ــزاری برنام ــل از برگ روز قب
از  تعــدادی  آن  در  کــه  گشــت  منتشــر  مجــازی 
حضــور  مشــهد  شــهر  دانشــجویی  هــای  تشــکل 
ــر  ــی غی ــای واه ــه ه ــه بهان ــه را ب ــان برنام دو مهم
ــراد  ــن اف ــد. ای ــرده بودن ــوم ک ــته و محک ــی دانس قانون
ــورای  ــس ش ــی مجل ــده قانون ــور نماین ــی حض ــه حت ک
ــان  ــور ایش ــه حض ــبت ب ــد و نس ــی تابن ــامی را برنم اس
ــا  ــت ب ــه اســم مخالف ــد، ب ــی زنن ــراض م ــه اعت دســت ب
حضــور احــزاب در دانشــگاه، بــه دنبــال حــذف هرگونــه 
ــن  ــت فعالی ــه اکثری ــا اینک ــتند. کم ــف هس ــدای مخال ص
ــت در  ــابقه عضوی ــرا س ــب و اصولگ سیاســی  اصــاح طل
ــر  ــر غی ــد و اگ ــه مشــخص را دارن ــا جبه ــزب ی ــک ح ی
ــا  ــی آنه ــت سیاس ــوه فعالی ــه نح ــد ب ــد بای ــن باش از ای
انتقــاد داشــت. امــا دعــوت از هرکــدام از ایــن شــخصیت 
ــک  ــه ی ــال مرامنام ــام و کم ــرش تم ــای پذی ــه معن ــا ب ه
ــراد  ــن اف ــه ای ــت، بلک ــا نیس ــکل ه ــوی تش ــزب از س ح

»ممالــک محروســه« دوفصلنامــه اختصاصــی قاجاریــه 
منتشــر شــد. 

ــش  ــات پخ ــانه ها و مطبوع ــی در رس ــر درحال ــن خب ای
ــازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی مشــهد  ــه س شــد ک
در تب وتــاب برگــزاری همایشــی بــرای رونمایــی از 
ــال  ــاه س ــخ ۲۲ آذر م ــود و در تاری ــه ب ــن دوفصلنام ای
ــالن  ــش در س ــن همای ــزاری ای ــه برگ ــق ب ــاری موف ج
ــگاه  ــه دانش ــوم پای ــکده عل ــی دانش ــر ایل بیگ آمفی تئات

ــد. ــهد ش ــی مش فردوس
ــن  ــاز ای ــی ســردبیر و صاحــب امتی ــر محســن خلیل دکت
ــان اینکــه انتشــار و چــاپ  ــا بی ــن جلســه ب ــه در ای مجل
ایــن مجلــه ســختی هــای زیــادی داشــت بــه ایــن نکتــه 
ــده  ــای برنامه ریزی ش ــن از کاره ــه: »م ــرد ک ــاره ک اش
به شــدت بیــزارم و انتشــار ایــن دوفصلنامــه نیــز ماننــد 
ــت  ــوده اس ــی ب ــری ناگهان ــرم ام ــای دیگ ــام کاره تم
ــک  ــه ی ــه ب ــک مجل ــاص دادن ی ــه اختص ــده اولی و ای
ــی خــاص را از یــک اندیشــمند فرانســوی  موضــوع خیل
مجلــه ای  فرانســه  در  مــا  می گفــت  کــه  گرفتــه ام 
به طــور  کــه  ناپلئونــی  مطالعــات  نــام  بــه  داریــم 
اختصاصــی بــه ناپلئــون و دوران حکومــت او و کارهایــی 
کــه انجــام داده اختصــاص دارد از آن پــس مــن بارهــا 
ــی  ــریه های تخصص ــار نش ــنهاد انتش ــتانم پیش ــه دوس ب

ــک  ــون ی ــرای ســخنرانی پیرام ــده ای ب ــوان نماین ــه عن ب
ــوت  ــگاه دع ــه دانش ــده ب ــخص ش ــل مش ــوع از قب موض
مــی شــوند. همچنیــن نویســندگان ایــن بیانیــه بــا اشــاره 
بــه ممنوعیــت فعالیــت جنــاب آقــای مرعشــی، خواســتار 
ــه  ــی ک ــد. در حال ممانعــت از حضــور ایشــان شــده بودن
آقــای مرعشــی هیــچ گونــه حکمــی مبنــی بــر ممنوعیــت 
ــه  ــه ب ــا ســخنرانی نداشــته و ســال هاســت ک ــت ی فعالی
ــت  ــغول فعالی ــب مش ــاح طل ــی اص ــال سیاس ــوان فع عن

ــند. ــی باش ــی م ــف قانون ــای مختل ه
بیانیــه، فشــارهای مضاعفــی  ایــن  انتشــار   در کنــار 
ــور  ــری از حض ــدف جلوگی ــا ه ــراد و ب ــن اف ــوی ای از س
ــه  ــد ک ــگاه وارد آم ــوولین دانش ــه مس ــی ب ــای مرعش آق
بــه موجــب ایــن فشــارها مجــددا اســتعامی بــرای حضــور 
ایشــان گرفتــه شــد. پاســخ ایــن اســتعام مهــر تأییــدی بر 
قانونــی بــودن برنامــه و نگرانــی هــای بــی مــورد مبنــی بــر 
حضــور مهمانــان بــود. امــا افســوس کــه گــوش ناشــنوای 
قانــون گریــزان و افراطیــون توانایــی پذیــرش ایــن مســأله 

ــت. را نداش
بــه دنبــال حساســیت هــای بــی مــورد ایجــاد شــده، تأکیــد 
فراوانــی بــر حفــظ نظــم و آرامــش مراســم از ســوی 
ــدگان  ــزار کنن ــت و برگ ــورت گرف ــگاه ص ــوولین دانش مس
ــن  ــری ای ــه کار گی ــرای ب ــاش خــود را ب ــام ت مراســم تم

ــد. ــا انجــام دادن ــه ه توصی
بــا وجــود ایــن حواشــی و فشــارها، در روز اجــرای 
دانشــگاه،  محتــرم  مســوولین  همــکاری  بــا  برنامــه 
ــر  ــرای اجــرای هرچــه منظــم ت ــدات الزم ب تمامــی تمهی

ــی  ــور ناگهان ــا به ط ــف را دادم ام ــای مختل در زمینه ه
ــم«. ــه گرفت ــن دوفصلنام ــار ای ــه انتش ــم ب ــودم تصمی خ

وی ضمــن بیــان چهــار دوره مهــم و تأثیرگــذاز در ایــران 
)ساســانیان، صفویــه، قاجاریــه و جمهــوری اســامی( بــه 

اهمیــت موضوعــی ایــن مجلــه اشــاره کردنــد.
ــه  ــه ک ــت تحریری ــای هیئ ــی اعض ــر خلیل ــس از دکت پ
دانشــگاه  سیاســی  علــوم  گــروه  اعضــای  از  اکثــراً 
ــی  ــخنرانی کوتاه ــراد س ــا ای ــد ب ــهد بودن ــی مش فردوس
ــان  ــه بی ــی ب ــر خلیل ــای دکت ــکر از تاش ه ــن تش ضم
درطــول  قاجاریــه  دوره  اهمیــت  و  کار  ســختی های 

ــد: ــران پرداختن ــخ ای تاری

اندیشــیده شــد. مســوولین انتظامــات و حراســت دانشــگاه 
ــراد  ــری از ورود اف ــرای جلوگی ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
غیــر دانشــجو کردنــد. بــا پــر شــدن ســالن اصلــی، باقــی 
ــتم  ــه سیس ــز ب ــه مجه ــالن دوم ک ــه س ــجویان ب دانش
ــده ای از  ــا ع ــت شــدند. ام ــود هدای ــس ب ــو کنفران ویدئ
دانشــجویان کــه حاضــر بــه ورود بــه ســالن دوم نبودنــد، 
پشــت درب ســالن اصلــی تجمــع کــرده و ســعی در 
ــا  ــراد حتــی ب ــن اف ایجــاد اخــال در برنامــه داشــتند. ای
ــع ورود و  ــی مان ــرای دقایق ــالن ب ــه در س ــب ب زدن چس
ــان  ــا پای ــزاری مراســم شــدند و ت خــروج مســوولین برگ
مراســم بــا دادن شــعارهایی قصــد برهــم زدن برنامــه را 
ــجو  ــت روز دانش ــم بزرگداش ــبختانه مراس ــتند. خوش داش
بــا همــکاری دانشــجویان عضــو تیــم اجرایــی بــه بهتریــن 
شــکل و بــا حضــور گــرم و حداکثــری دانشــجویان 
برگــزار شــد. در ابتــدای برنامــه بیانیــه انجمــن اســامی 
ــت  ــاه قرائ ــانزدهم آذر م ــبت ش ــه مناس ــجویان ب دانش
ــا جریــان  شــد. در ادامــه پخــش کلیــپ هایــی مرتبــط ب
ــا تشــویق حضــار همــراه بــود، موجــب  دانشــجویی کــه ب
ــر شــدن مراســم شــد.همچنین ســخنرانی هــر دو  گــرم ت
مهمــان در آرامــش صــورت گرفــت. دانشــجویان حاضــر 
ــاوی  ــی ح ــتن پاکاردهای ــت داش ــا در دس ــالن ب در س
ــگاه  ــت« و »دانش ــده اس ــگاه زن ــون »دانش ــی همچ عبارات

ــاندند. ــود را رس ــام خ ــت« پی ــادگان نیس پ
بــا اتمــام مراســم و هنــگام خــروج مهمــان هــا از ســالن، 
نیروهــای  در حالــی کــه آقــای مرعشــی در حلقــه 
ــده ای  ــد، ع ــالن بودن ــروج از س ــال خ ــات در ح انتظام

دکتــر مرتضــی منشــادی در ایــن زمینــه گفــت: »تاریــخ 
فرانهایــت نیســت. تاریــخ در واقــع تجزیــه زیســته یــک 
قــوم و ملــت اســت. ســخت ترین قســمت ایــن کار 
ــی  ــی را به زبان ــب تخصص ــد مطال ــه بای ــود ک ــی ب جای
ــه  ــم ک ــه می کردی ــه ای ارائ ــتیم و به گون ــاده می نوش س

ــد«. ــته باش ــتری داش ــان بیش مخاطب
دکتــر روح اهلل اســامی از اســاتید جــوان علــوم سیاســی 
ــه  ــوز در جامع ــه هن ــت قاجاری ــد: »خصوصی ــر ش متذک
ــه های  ــگ و اندیش ــوز در فرهن ــت و هن ــاری اس ــا ج م
ــگ  ــت و فرهن ــانی، سیاس ــوم انس ــوص در عل ــا به خص م

ــت«. ــود اس ــه موج قاجاری

از دانشــجوها یــا دانشــجونماها بــه ســمت ایشــان حملــه 
ــتند.  ــه ایشــان را داش ــاندن ب ــیب رس ــرده و قصــد آس ب
ــف  ــه اندکــی تحمــل شــنیدن ســخن مخال ــراد ک ــن اف ای
ــق و  ــیر منط ــن مس ــش گرفت ــای پی ــه ج ــد، ب را ندارن
ــز در فضــای  ــات خشــونت آمی ــه اقدام ــو دســت ب گفتگ
امــن دانشــگاه زدنــد تــا بــه هــر شــکل کــه مــی تواننــد 
ــه  ــان ب ــه هایش ــا گفت ــاوت ب ــدای متف ــیدن ص ــع رس مان
عمــوم دانشــجویان شــوند. در پــی ایــن حادثــه تعــدادی 
ــودروی  ــه خ ــن ب ــده و همچنی ــیب دی ــجویان آس از دانش
حامــل آقــای مرعشــی نیــز خســاراتی وارد شــد. بــا ایــن 
وجــود آقــای مرعشــی بــه ســامت موفــق بــه خــروج از 
دانشــگاه شــدند و نیــت شــوم نیروهــای افراطــی حاضــر 

ــد. ــی نش ــری عمل ــه درگی در صحن
دیــدن صحنــه هایــی همچــون خــروج برخــی دانشــجویان 
ــاد  ــا فری ــراه ب ــان هم ــال مهم ــه دنب ــدن ب ــره، دوی از پنج
ــه  ــه ب ــا، حمل ــرده باده ــواع م ــتن ان ــب داش ــر ل زدن و ب
دانشــجویان و درگیــری لفظــی و فیزیکــی بــا آنان و آســیب 
رســاندن بــه خــودروی حامــل آقــای مرعشــی، ما را بســیار 
ــرض  ــر تع ــه خاط ــی ب ــا از طرف ــف م ــرد. تأس ــر ک متأث
ــت ایشــان  ــادن امنی ــه خطــر افت ــرم و ب ــان محت ــه میهم ب
ــداری  ــاق م ــول اخ ــت اف ــه جه ــر ب ــوی دیگ ــود و از س ب
ــد  ــز رش ــن مرک ــم تری ــزی در مه ــت گری ــروز عقانی و ب
ــاور  ــه اول ب ــگاه. در لحظ ــی دانش ــه، یعن ــت جامع عقانی
اینکــه دانشــجویی دســت بــه چنیــن اقداماتــی بزنــد بــرای 
مــا ممکــن نبــود، امــا بــا شــهادت افــراد حاضــر در صحنــه 
ــل  ــده از قبی ــا مان ــه ج ــتندات ب ــن مس ــری و همچنی درگی
ــان  ــراد کــه در میــان آن ــن اف ــم و عکــس، برخــی از ای فیل
ــز حاضــر هســتند  ــوم پزشــکی نی دانشــجویان دانشــگاه عل

ــی باشــند. ــل شناســایی م ــه آســانی قاب ب
هرچنــد در چنــد هفتــه گذشــته نیــز مشــابه ایــن 
بودیــم،  دیــده  هــا  دانشــگاه  دیگــر  در  را  رفتارهــا 
امــا تصــور نمــی کردیــم کــه در مشــهد مقــدس و 
رود  مــی  انتظــار  کــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
ــته  ــاق داش ــه اخ ــتری ب ــدی بیش ــجویان آن پایبن دانش

باشــند، چنیــن اتفاقاتــی رخ دهــد. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــاون فرهنگ ــه مع ــه گفت  ب
ــچ  ــود و هی ــرا ش ــد اج ــوز دار بای ــه مج ــهد، برنام مش
کــس حــق ممانعــت از اجــرای آن را نــدارد، چــرا کــه 
ــی  ــه ط ــد مرحل ــی آن در چن ــای قانون ــام فرآینده تم
شــده اســت. اگــر امــروز جلــوی ایــن قبیــل بــی قانونــی 
ــک  ــدون ش ــود، ب ــه نش ــا گرفت ــری ه ــی گ ــا و افراط ه
ــون  ــا و قان ــزی ه ــون گری ــوی قان ــوان جل ــی ت ــردا نم ف
ســتیزی هــای بــزرگ تــر را گرفــت. اگــر فضــای امــن 
دانشــگاه بــا چنیــن تنــدروی هایــی آســیب ببینــد، 
ــروز  ــل ب ــگاه مح ــه دانش ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت نم
عقانیــت و محملــی بــرای فضــای گفتگــو و مــدارا 
ــه در  ــرادی ک ــایی اف ــا شناس ــه ب ــم ک ــد. امیدواری باش
رخــداد حــوادث بیســت و ســوم آذر مــاه در دانشــکده 
ــا،  ــا آنه ــی ب ــورد قانون ــتند و برخ ــش داش ــکی نق پزش
دیگــر شــاهد ایــن قبیــل رفتارهــای غیــر قانونــی و غیــر 

ــیم. ــگاه نباش ــدس دانش ــای مق ــانی در فض انس

در بخــش دیگــر جلســه دکتــر مهــدی نجــف زاده 
ــه  ــران عاق ــوری اســامی ای ــرد: »نظــام جمه ــوان ک عن
زیــادی بــه قاجاریــه دارد چراکــه نظــام قاجاریــه نظــام 

ــود«. ــدی ب قدرتمن
ــی در پاســخ یکــی از حضــار کــه  ــر خلیل ــان، دکت در پای
دربــاره نحــوه انتشــار و مراکــز توزیــع نشــریه ســواالتی 
ــتم. آدم  ــری هس ــن آدم قج ــخ داد: »م ــید، پاس را پرس
ــذ  ــل کاغ ــن اه ســایت و شــبکه های مجــازی نیســتم. م
ــهد  ــه در مش ــن دوفصلنام ــل ای ــن دلی ــم به همی و چاپ
توســط کتاب فروشــی امــام و در ســایر شهرســتان ها 

ــع شــده اســت. ــوس توزی توســط شــرکت ققن

دارالفنون
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وقتی سوپرایز فردوسی پور لو می رود!

ــون در درجــه اول،  رســالت هنــر و به خصــوص ســینما و تلویزی
ســرگرم کردن مخاطــب اســت. فیلمســازی کــه به دنبــال جــذب 
مخاطــب و ســرگرم کردن او نباشــد محکــوم بــه حــذف اســت. 

حــال در میان گونه هــای متفاوت 
ــک  ــدون ش ــریال، ب ــم و س فیل
ژانــر کمــدی بیــش از هــر ژانــر 
ــه  ــته ب ــری وابس ــه ی دیگ و گون
ــدی  ــر کم ــت. ژان ــب اس مخاط
بــرای فیلمســازان، از دشــوارترین 
می شــود؛  محســوب  ژانرهــا 
چراکــه کمــدی بایــد مــردم 
ــردم  ــدن م ــد و خندان را بخندان
ســاده ای  کار  به هیچ وجــه 
ــری  ــه اث ــازی ک ــت. فیلمس نیس
کمــدی می ســازد، بایــد مــردم را 
دوســت داشــته باشــد، دردآشــنا 
ــیب هایی  ــد آس ــه نق ــد و ب باش
در جامعــه بپــردازد کــه روح 

ــان  ــزرگ جه ــازان ب ــام کمدی س ــد. تم ــان او را آزار می ده و ج
اینگونه انــد؛ چارلی چاپلیــن به شــکلی و وودی آلــن به شــکلی 
ــزرگ می گوید:»چــه تلــخ اســت  دیگــر. یکــی از کمدین هــای ب

ــا بغــض بنویســی و بــا خنــده بخواننــد.« ب

ــدی  ــای کم ــران و فیلم ه ــینمای ای ــه س ــی ب ــا نیم نگاه ــال ب ح
ســال های اخیــر، می توانیــم دریابیــم کــه چــه انــدازه بــا کمــدی 
ــا  ــا ی ــته ایم فیلم ه ــدازه توانس ــه ان ــم. چ ــه داری ــی فاصل واقع
ســریال هایی بســازیم کــه مردم 
ــر  ــه تفک ــد ب ــده و بع ــه خن را ب
ــزرگ  ــؤال ب ــا س ــد؟ ام وادارن
اینجاســت؛ چرا سینما و تلویزیون 
مــواردی  در  به جــز  ایــران 
ــار  انگشت شــمار، در ســاخت آث
ــوده اســت؟ ــق ب ــدی ناموف کم

ــا در  ــی م ــد ناکام ــدون تردی ب
ژانــر کمــدی، محصــول شــرایط 
ــه  ــی جامع ــی و اجتماع فرهنگ
ــاد،  ــی انتق ــدی یعن ــت. کم اس
یعنــی نارضایتی از وضــع موجود 
و یعنــی ترســیم دنیایــی آرمانــی 
کــه در تضــاد بــا شــرایط کنونی 
ــا  ــن فض ــر ای ــال اگ ــت. ح اس
ــرای نقدکــردن موجــود نباشــد، تنفــس کمــدی هــم مختــل  ب
خواهــد شــد و دیــر یــا زود جــان خواهــد داد. در شــرایطی کــه 
فیلمســازان می داننــد پــس از پخــش فیلــم یــا سریال شــان بایــد 
منتظــر مــوج حمله ازســوی قشــرهای مختلــف مانند پزشــکان و 
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چنــد ســاعت پــس از انتشــار عکــس مصاحبــه دکتــر ظریــف وزیرامورخارجه و عــادل فردوســی پور نقــل قولی از مجری برنامه نود منتشــر شــده که نشــان 
مــی دهــد از اتفــاق رخ داده ناراحــت اســت:» مــی خواســتم مــردم را در شــب یلــدا ســوپرایز کنــم.« ایــن نقل قول کــه هیچ منبع رســمی آن را منتشــر نکرده 
مشــخص مــی کنــد کــه ســورپرایز فردوســی پــور را یــک نفــر خــراب کــرده اســت. عکــس مصاحبــه دکتــر ظریــف و عــادل فردوســی پور توســط ایســنا 
منتشــر شــد امــا ســایت اختصاصــی برنامــه نــود هیچ عکســی در این مورد منتشــر نکــرد و نقــل قولی هــم از مصاحبه نداشــت. ناگفته مشــخص اســت که 
فردوســی پــور بــرای مخفــی نگــه داشــتن مصاحبــه اش برنامــه ویــژه ای داشــته اما یک اتفاق ســبب شــده که خبر مصاحبــه او از طریقی غیرمرســوم رســانه 

ای شــود. در ایــن ویــژه برنامــه دکتــر ظریــف از عایــق فوتبالی خود ســخن گفته اســت.

محمدسجاد عمران
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در سوگ کمدی
چرا در ساخت آثار کمدی ناموفقیم؟

دو روایت مــعتبر این هفــته
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- چتر برای چی آوردی؟
- هوا... ابریه... شاید بارون بباره!

ــراس  ــات، در ه ــد بازنشســته اداره دخانی ــا کارمن ــر رهنم منوچه
بــارش احتمالــی باران همیشــه چتــری به همــراه خــود دارد. او هنوز 
بازنشســتگی و آغــاز زندگــی جدیــدش را نپذیرفته اســت پس هر 

روز در محــل کارش حاضــر می شــود.
منوچهــر شصت ســاله پــس از مــرگ مــادری کــه آرزوی دامــادی 
ــی بهانه ایســت  ــن تنهای ــا می شــود. ای او را داشــت به شــدت تنه
بــرای رویارویــی بــا حقایــق تلــخ و کنــدوکاو گذشــته، کــه او را وادار 
بــه بســتن بــار ســفر و یافتن تنهــا دوســت خــود، خســرو در تهران 
می کنــد. ایــن ســفر بــرای منوچهــر آغــازی از جنس حیات اســت. 
حیاتــی کــه به واســطه روزمرگــی و انعطاف ناپذیــری تاکنــون طعم 

ــیده است. آن را نچش
او کــه فــردی تک بعــدی بــا دنیایــی کسالت باراســت، بــا مهســا و 
کاوه دو جــوان جســور بــا دنیایی رنگین آشــنا می شــود و در مســیر 
کســب تجربه هایــی قــرار می گیــرد کــه علی رغــم اکــراه بــه انجام 

آنهــا، لبخنــد شــیرینی را بر لبانــش به یــادگار می گــذارد.
مهســا و کاوه ای کــه بــر منوچهــر تأثیــر شــگرفی گذاشــته اند، حتی 
جایــگاه اجتماعــی مناســبی هــم ندارنــد و اصطاحــاً آس وپاس انــد. 
مثــاً کاوه بــرای رهایــی از شــرایط فعلــی زندگــی یا حداقــل یافتن 
بهانــه ای بــرای تنهایــی، بــا هــدف عزیمــت بــه مریــخ در اینترنت 

ثبــت نــام کــرده اســت.
منوچهــِر قصــه بعــد از چنــدروز » زندگی کــردن« در کنــار آن دو، 
پیــدا کــردن خســرو برایــش اهمیــت اولیــه را نــدارد. دیگر خســرو 
همه کــس و تنهــا امیــد زندگــی اش نیســت چــون او شــیوه دیگری 

ــردن را  ــورانه زندگی ک ــود. او جس ــرده ب ــه ک ــی را تجرب از زندگ
آموخــت. آموخــت کــه حتــی اگر بــاران هــم باریــد چتــرش را باز 

. نکند
»احتمــال بــاران اســیدی« اولیــن فیلــم بلنــد »بهتــاش صناعی هــا« 
اســت کــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم )جایــزه نتپــک( از پنجمین 
جشــنواره فیلم هــای ایرانــی در اســترالیا شــد. ایــن فیلــم ســینمای 
هنروتجربــه از جهــات گوناگــون ازجمله فیملنامه، بازی روان مهســا 
»مریــم مقــدم« و کاوه »پوریا رحیمی ســام« و همچنین فیلمبــرداری 

کــه قابل تحســین اســت.
چهــره منوچهــر رهنما )شــمس لنگــرودی( به حــدی غمبار و ســرد 
بــود کــه مــرز بیــن نقش آفرینــی خــوب و انتقــال نــدادن حــس 
انــزوا بــه مخاطــب را ازبیــن بــرده بــود. بنابراین موســیقی متــن )از 
آهنگســاز ســوئدی، هنریــک ناجــی( در ایــن ســکانس ها بــه کمک 
صناعی هــا و لنگــرودی می شــتابید و ضعــف آنهــا را در القــای خأل 

و تنهایــی منوچهــر به خوبــی جبــران می کــرد.
نیکوســت در پایــان بگویــم احتمــال بــاران اســیدی بی کم و کاســت 
ــم  ــن فیل ــی دارد. ای ــل تأمل ــق قاب ــای عمی ــا الیه ه ــت ام نیس
به واســطه همذات پنــداری عمیــق بــا دو نســل و اندیشــه بــه اینکه 
چقــدر منوچهریم، چقدر کاوه و چقدر مهســا، بعدازظهری دلنشــین 

را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد.
این هم دیالوگ ملیح دیگری از فیلم:

مهسا: خسرو تو فیس بوک هزارتا دوست داره.
منوچهر:  هزارتا!!!  مگه میشه؟

کاوه: مجــازی ان. دوســتای واقعــی نیســتن کــه!  اینا اگــه بمیری هم 
ــراغتو بگیرن...  نمیان س

مهسا:  حاال دوستای واقعی سراغتو می گیرن؟

منوچـــهر و تنـــهایی هایــش
نگــــاهی به فیـــــلم  »احتـــمال بـــاران اسیـــدی«

Man at his own funeral
One day the police see a body on a beach in 
Egypt. The man is dead as a doornail. The 
ID cards in the man›s wallet identify him as 
Ahmed Awadh, age 30.
A short time later, Ahmed›s friends and 
relatives are sitting in a funeral tent. They 
feel blue and they›re crying over Ahmed. 
All of a sudden, the «dead» man walks into 
the tent, looking like a million dollars. His 
friends and family are dumbfounded. When 
they realize it›s really Ahmed, they go crazy. 
They laugh, they cry, and they kiss him. 
Ahmed explains, « A thief ripped me off and 
took my ID cards. So when the police found 
the dead man, they thought he was me!» 
When Ahmed›s friends and family get over 
their shock, the funeral turns into a party. 
They are on top of the world! Police are still 
trying to identify the dead man.

(as) dead as doornail: completely dead/ ــًا  کام
مــرده

Feel blue: be sad/ ناراحتی

All of a sudden: suddenly, unexpectedly/
ــی ناگهان

Look like a million dollars: look healthy, 
happy and attractive/ به ظاهــر ســالم و ســامت و 

 جذاب بــودن
Be dumbfounded: unable to speak because 
of shock/ ــان از شــوک بندآمــدن زب
Go crazy: become very excited/ ذوق کــردن از 

ــحالی خوش
Rip someone or something off: steal from 
someone, steal something / ســرقت کردن
Get over something: recover from a 
physical illness / بیمــاری فرامــوش  و  بهبــودی 
Turn into something: become something 
different / تغییــر ماهیــت
Be on the top of the world : feel very happy/ 

خوشــحالی بســیار زیــاد
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[داستان کوتاه]

اصطالحات متن:

اصطالحات

ــری  ــران مدی ــر مه ــن اث ــمت از جدیدتری ــک قس ــای ی تماش
یعنــی ســریال »عطســه«، مــرا بــه ایــن اندیشــه وا داشــت کــه 
چه می شــود شــخصی چــون مدیــری، کــه می تــوان او را 
بنیان گــذار طنزهــای تلویزیونــی در ایران دانســت، چنین ســریالی 
ــاً هیــچ اثــری از خاقیت هــا و نازک بینی هایــی  می ســازد؟ تقریب
کــه مدیــری بــه آن مشــهور اســت در ایــن اثــر دیــده نمی شــود. 
هــدف »عطســه« خندانــدن مخاطــب اســت، امــا در ایــن امر نیز 
توفیــق چندانــی حاصــل نمی کنــد و درحــد همــان شــوخی های 
کامــی و نخ نمــا باقــی می مانــد. یــادآوری آثــار گذشــته مدیــری 
ــرره«، »مــرد هزارچهــره« و اینکــه از چــه  ــه »شــب های ب ازجمل
جایگاهــی بــه اینجــا رســیده و چــرا و چگونــه ایــن مســیر را طــی 

نمــوده، ســؤالی درخــور تأمــل فــراوان اســت.
موضــوع ایــن نوشــتار ســریال »عطســه« و یــا مهــران مدیــری 
نیســت، بلکــه شــرایطی اســت کــه فیلمســازان کمــدی مــا را بــه 
ــت  ــود دس ــای خ ــه از ایده آل ه ــد ک ــوق می ده ــیر س ــن مس ای
بکشــند و صرفــاً بــرای اینکــه زنده بــودن هنــری خــود را فریــاد 
کننــد، اثــری را پیــش روی مخاطــب قــرار دهنــد. بهتــر اســت 
ــم کــه  ــن موضــوع بپردازی ــه ای ــرای روشن ترشــدن مطلــب ب ب
چــه انتظــاری از کمــدی داریــم؟ و یــا وظیفــه ی کمدی چیســت؟ 

وکا  باشــند، قاعدتــاً ترجیــح می دهنــد خــود را در ایــن مخمصــه 
ــه کســی بربخــورد. امــا  ــار نکننــد و حرفــی نزننــد کــه ب گرفت
مشــکل دقیقــاً همین جاســت؛ یعنــی کمدی خنثــی، کمــدی ای که 
نقــد نمی کنــد، عصبانــی نمی شــود و از همــه چیــز راضی اســت و 
در بهتریــن شــرایط، بــدون موضــع اســت. به راســتی چــرا تــا این 
انــدازه از نقــد شــنیدن هــراس داریم؟ چــرا باید وقتی در ســریالی، 
فــردی خــاص از قشــری خــاص مــورد نقــد واقــع می شــود، همه  
افــراد آن قشــر، بی مهابــا لــب بــه اعتــراض بگشــایند؟ متأســفانه 
در ســال های اخیــر مشــاهده می شــود فیلمســازانی کــه تــاش 
داشــته اند فیلــم یــا ســریالی درخــور شــأن ژانــر کمــدی بســازند، 
ــی  ــده اند و خنث ــرخورده ش ــا، س ــوع برخورده ــن ن ــل همی به دلی
و بی موضــع بــودن را بــر نقدکــردن ترجیــح داده انــد؛ نمونــه اش 
ســعید ســهیلی اســت کــه پــس از نمایــش »گشــت ارشــاد« و 
برخوردهایــی کــه بــا فیلــم وی صــورت گرفــت، ترجیــح داد بــه 
ســراغ ســاخت فیلــم بی دردســرتری چــون »کاشــینکف« بــرود.

محدودیت هــای ســاخت فیلــم و ســریال در ایــران بســیار اســت، 
امــا مشــکل کمدی تنهــا ناشــی از ایــن محدودیت ها نیســت، بلکه 
محصــول دیــدگاه و فرهنــگ مردمــی اســت کــه تحمل نقدشــدن 
ندارنــد و بــا کوچک تریــن نقــدی از جا برمی خیزنــد و علیه منتقدان 
خویــش وارد عمــل می شــوند. پــس شــاید بهتــر باشــد به جــای 
آنکــه همــه چیــز را بــه محدودیت هــا نســبت دهیــم، کمــی هــم 
نــوک پیــکان را به ســمت خــود بگیریــم و بــا خــود بیشــتر فکــر 

کنیــم کــه چــرا نقدشــدن اینقــدر برایمان وحشــتناک اســت؟

کاه برداری! اندکی 
یــه آقایــی اومــده چندســال پیــش یکمــی کاه بــرداری 
ــتنیمونو دور  ــت داش ــای دوس ــته تحریم ــرده و خواس ک
ــه کــه جلوشــو گرفتــن و تازگیــا دادگاهــی شــده و  بزن
ــردار،  ــی کاه ب ــای اندک ــن آق ــه میشــه. ای داره محاکم
فقــط یــه فــرد اقتصــادی نیســت بلکــه یــه فــرد 
ــه  ــت و خاص ــم هس ــی ه ــی و ورزش ــی، فرهنگ سیاس
ــه  ــات وارده ب ــتی داره! اتهام ــا دس ــه زمینه ه در هم
طریــق  از  فــی االرض  فســاد  از:  عبارتنــد  ایشــون 
کاه بــرداری  کشــور،  اقتصــادی  نظــام  در  اخــال 
تأمیــن  و  مســکن  بانــک  نفــت،  ملــی  شــرکت  از 
ــی  ــناد بانک ــره اس ــل ۲۴ فق ــویی، جع ــی، پولش اجتماع
حواله هــای  جعــل  بانکــی،  حســاب های  صــورت  و 
ــای  ــا. آق ــن بانک ه ــال بی ــتور انتق ــل دس ارزی و جع

ــون  ــازی، اسمش ــن اختصارس ــا ای ــا ب ــه گوی »ب.ز« ک
نبایــد منتشــر می شــده تــا جایــی معــروف شــدن 
از  ایشــون  اســم  بــه  آهنگــی  پیــش  چنــدی  کــه 
ــی در  ــای زنجان ــد! آق ــر ش ــروه »Tmbax« منتش گ
ــادی  ــای اقتص ــژاد فعالیت ه ــت احمدی ن ــدای دول ابت
ــی  ــه یک ــون دوران ب ــا در هم ــت ام ــدودی داش مح
بــدل  ایــران  تاریــخ  ســرمایه داران  بزرگتریــن  از 
ــه  ــان ب ــن متهم ــی از بزرگتری ــن یک ــد. وی همچنی ش
ــه  ــت ک ــران اس ــخ ای ــواری در تاری ــاد و رانت خ فس
ــط  ــی مرتب ــای کان مال ــان فعالیت ه ــش در جری نام
فســاد  و  بین المللــی  تحریم هــای  زدن  دور  بــا 
احمدی نــژاد  محمــود  دولــت  دوران  در  اقتصــادی 
ــخ 9 دی 139۲  ــی در تاری ــک زنجان ــد. باب ــرح ش مط
توســط دادســتانی کل کشــور بازداشــت شــد و اولیــن 
ــات او در 11  ــه اتهام ــرای رســیدگی ب ــی ب دادگاه علن
ــزار  ــه برگ ــن جلس ــد. آخری ــزار ش ــر 139۴ برگ مه
ــی از  ــاردر بخش ــای میلی ــود .آق ــاه ب ــده ۲9 آذر م ش
دارایی هــای خــودش رو این گونــه لیســت می کنــد: 
ســورینت،  هلدینــگ  قشــم،  هواپیمایــی  شــرکت 

ــک »ارزش« تاجیکســتان،  ــال راه آهــن، بان باشــگاه فوتب
مؤسســه ای مالــی اعتبــاری در امــارات، ســهام دار 
ــوع ۲5  ــه و در مجم ــور« ترکی ــی »ان ــرکت هواپیمای ش
ــاره بدهی هــای  ــارد تومــان ســرمایه! او درب هــزار میلی
ــن  ــت م ــه اس ــت گفت ــر نف ــد: »وزی ــم می گوی ــود ه خ
ــن  ــی م ــا بده ــی دارم ام ــارد دالر بده ۲میلی ــش از  بی
بــه ایــن وزارتخانــه یــک میلیــارد و ۲00 میلیــون 
میلیــارد   10 در کل حــدود  نیســت.  بیشــتر  یــورو 
بدهی هــای  کــه  می رســه  به نظــر  بدهــکارم.«  دالر 
ــم  ــی ک ــرمایه اش خیل ــه س ــبت ب ــی نس ــای زنجان آق
ــاد  ــر بی ــش ب ــه از پس ــت می تون ــا راح ــه...پس آی باش

ــرده؟ ــش برگ ــه زندگی ــاره ب و دوب
ــت یغما گلرویی بازداش

نویســنده   ، نه ســرا ترا شــاعر،  گلرویــی  یغمــا  از 
همســرش  گفتــه  بــه  کــه  کشــورمون  مترجــم  و 
9ام آذرمــاه در خونــه اش بازداشــت شــد اخبــار 
بــا  شــنیدیم.  اجتماعــی  شــبکه های  در  زیــادی 
ــه آزاد شــده  ــد وثیق ــه قی 18ام آذر ب ینکــه وی در  ا
و نــزد خانــواده خــود بازگشــته امــا هنــوز هــم 

ــام  ته ــت وا ــت بازداش عل
ومشــخص  معلــوم  وی 
تمــوم  در  نیســت. 
کــه  روزهایــی  یــن  ا
یــن  ا بازداشــت  خبــر 
از  شــاعر  و  نه ســرا  ترا
ــای  ــر و اعض ــرف همس ط
خانــواده اش تأییــد و در 
شخصیشــون  صفحــات 
ــچ  ــود، هی ــده ب ــر ش منتش

ــات  ــوی مقام ــمی  ای از س ــع رس ــر و موض ــار نظ اظه
یــن موضــوع  نتظامــی کشــور دربــاره ا ا قضایــی و 
ــکاری بــا  ــابقه هم ــی س ــا گلروی ــد. یغم ــام نش نج ا
ــود داره و  ــه خ ــادی رو در کارنام ــای زی ننده ه خوا
ــادی از او در  ــای زی ــته کتاب ه ــال های گذش در س
تفــاق  ا یــن  ا یــران و خــارج از کشــور منتشــر شــده.  ا
دوســت داران  طــرف  از  بســیاری  لعمــل  عکس ا
ــا  ــه آنه ــه ســؤاالت هم ــی داشــت ک ایشــون رو درپ

مونــده. باقــی  بی پاســخ  همچنــان 
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امیــر مهــدی ژولــه، طنزپــرداز محبــوب کشــورمان بــا انتشــار 
ــدن  ــام ش ــه اع ــف مختوم ــر ظری ــودش و دکت ــلفی خ ــس س عک
ــادباش  ــی را ش ــرژی اتم ــازمان ان ــورمان در س ــته ای کش ــده هس پرون
دارد. هــوادار  هــزار  اینســتاگرام ۲96  در  ژولــه  اســت.  گفتــه 

ــه  ــاوت ب ــس متف ــن عک ــار ای ــا انتش ــن ب ــی گاردی ــه بریتانیای روزنام
ــی  ــت کودک ــته اس ــه و نوش ــادی رفت ــد می ــال جدی ــتقبال س اس
کــه از دیــدن بابانوئــل ذوق زده شــده اســت.  ۲0۲ هــزار نفــر 
صفحــه روزنامــه گاردیــن را در اینســتاگرام دنبــال مــی کننــد.

پرویــز پرســتویی بازیگــر محبــوب ســینمای ایــران بــا انتشــار 
عکســی از دوران جوانــی خــود یــاد ایــام شــباب را زنــده کــرده 
ــد. ــی کنن ــال م ــتویی را دنب ــهای پرس ــر عکس ــزار نف ــت.  133 ه اس

بــا  مطبوعــات  عرصــه  جــوان  کارتونیســت  تدیــن  نعیــم 
ترســیم ایــن کاریکاتــور قابــل تامــل بــه اتفاقــات اخیــر در 
جامعــه پزشــکی واکنــش نشــان داده اســت. فالورهــای ایــن 
اســت. نفــر  بــه 500  نزدیــک  اینســتاگرام  در  ژورنالیســت 

f

کافه تریا

ــر  ــکات کوپ ــاخته اس ــی س ــی درام جنای ــیاه« فیلم ــوده س »ت
محصــول ســال ۲015 می باشــد. ایــن اثر گانگســتری براســاس 
داســتان واقعــی کتــاب »تــوده ســیاه« نوشــته »جیمــز بالجــر«، 
ســاخته شــده اســت. داســتان فیلــم پیرامــون »وایتی بالجــر« )با 
بــازی جانــی دپ( یکــی از خطرناک تریــن جنایــت کاران تاریــخ 
کشــور آمریکا می باشــد. کســی کــه در دهــه 70 و 80 میادی 
ــای شــهر بوســتون شــناخته می شــد.  ــس مافی ــوان رئی به عن
شــهری کــه در بیــن مــردم آمریــکا بــه جنایت خیــز بــودن 
شــهره اســت و بســیاری از تبهــکاران مشــهور تاریــخ پــرورش  
یافته این شــهر می باشــند. آثار گانگســتری در ســینما همیشــه 
جذابیــت خاصــی بــرای بیننــده داشــته و دارد. ایــن دســته از 
ــن  ــات نشــان دهنده کشــمکش های بی ــر اوق ــا کــه اکث فیلم ه
ــردم  ــه م ــاور عام ــد، درب ــس می باش ــکار و پلی ــاح تبه دو جن
باعنــوان جــدال خیروشــر هــم شــناخته می شــود. امــا آنچــه 
کــه باعــث تمایــز آثــار گانگســتری از یکدیگر می شــود همین 
درونمایــه خیروشــر آن اســت. می تــوان گفــت شــخصیت های 
سیاه وســفید جذابیتی بــرای بیننــده امــروزی نــدارد، زیراکه این 
شــخصیت های خیلــی خــوب یــا خیلــی بد، بــرای کمتر کســی 
می توانــد باورپذیــر و درگیرکننــده باشــد. ایــن فیلم تمام ســعی 
خــود را می کنــد کــه بیننــده را در وهلــه اول با داســتان واقعی و 
جــذاب خود همراه کند و ســپس با شــخصیت های خاکســتری 
و اصلــی خــود، ارتبــاط ذهنــی خوبــی بــا تماشــاگر برقــرار کند. 
داســتان فیلــم بــا ایــن آگاهــی بــرای بیننــده آغــاز می شــود 
ــن از  ــای خش ــان خیابان ه ــکار در هم ــر خاف ــه وایتی بالج ک
شــهر بوســتون بــزرگ شــده اســت کــه جــان کانلــی مأمــور 
اف بــی آی )بــا بــازی جوئــل ادگرتــون(. جــان کانلــی قراراســت 
به اصطــاح جنــاح خیــر داســتان را تشــکیل دهــد امــا هرچــه 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــش می روی ــتان پی ــتر در داس بیش
ــی آی  ــای اف ب ــر کمک ه ــت.» اگ ــه نیس ــه این گون به هیچ وج

ــه ی  ــد »هفت ــگ جدی ــد از انتشــار تک آهن ــی بع رضــا یزدان
ــود  ــتاگرام خ ــازی، در اینس ــای مج ــر روی فض ــی« ب دلتنگ
ــح داد  ــت و توضی ــرای خــودش گف ــه ب ــن تران ــت ای از اهمی
کــه ایــن آهنــگ بخشــی از زندگــی و روزگار خــود و دیگــر 
هم نســانش اســت؛ آهنگــی کــه بــر روی شــعری از مهــدی 

ــا آهنگســازی بهــروز پایــگان منتشــر شــد. ایوبــی و ب
بــه ایــن بهانه ســری زدیــم بــه کارنامــه ی کاری رضــا یزدانی 
ــال های  ــی س ــار او درط ــر آث ــیم ب ــته باش ــروری داش ــا م ت

فعالیــت او در زمینــه موســیقی.
یزدانــی کار خــود را با آهنگســازی و خوانندگــی در تئاتر دادگاه 
جنجال برانگیــز در ســال 77 شــروع کــرد و اولیــن آلبــوم خود 
را در ســال 79 به نــام »شــهر دل« کــه قطعــات آن بــر روی 

اشــعار موالنــا خوانده شــده بود منتشــرکرد.
آلبــوم بعــدی او »پرنــده بــی  پرنــده« نــام داشــت کــه تمــام 
ترانه هــای آن را یغماگلرویــی ســروده بــود و آهنگســازی هــم 
به عهــده ی خــود یزدانــی بــود. »پرنــده بــی  پرنــده« از لحــاظ 
کیفــی بســیار مطلوب تــر از آلبــوم قبلــی بــود و همیــن آلبــوم 
بــود کــه توجــه مســعود کیمیایــی را جلــب کــرد و در فیلــم 
ســینمایی »حکــم«، یزدانــی در حکــم خواننــده ی تیتــراژ پایانی 
بــود. یزدانــی بــرای ترانــه ی »اللــه زار« کــه در تیتــراژ این فیلم 
ــود برنــده ی تندیــس حافــظ جشــن دنیــای  آن را خوانــده ب
تصویــر شــد کــه در آن ســال ها تنهــا جشــنواره ای بــود کــه 
بــرای موســیقی نیز بخــش ارزیابــی و اهــدای جوایز را داشــت.

یزدانــی کــه بعــد از حکــم، نامــش بــه گــوش مــردم آشــناتر 
شــده بــود، در ســال 85 آلبــوم ســوم خــود یعنــی »هیــس« 
ــای آن را  ــی ترانه ه ــوم قبل ــد آلب ــه همانن ــرکرد ک را منتش
یغماگلرویــی گفتــه بــود. یزدانــی بــا »هیــس« ثابــت کــرد که 
یــک خواننــده اجتماعی ســت و در ایــن آلبــوم تمامــی ترانه هــا 
مضامیــن اجتماعــی و غالباً اعتراضی داشــتند. کیمیایــی در آن 
ــود و در  ــدا کــرده ب ســال ها خواننــده ی محبــوب خــود را پی
فیلم هــای »رئیــس«، »محاکمــه در خیابــان« و »متروپــل« نیــز 
از یزدانــی بــرای تیتراژهــای پایانــی اســتفاده کــرد و در ســال 
87 نیــز فریــدون جیرانــی تیتــراژ ســریال »مــرگ تدریجــی 
یــک رؤیــا« را به عهــده ی یزدانــی گذاشــت. مــرگ تدریجــی 
یــک رؤیــا نقطــه ی عطفــی در کارنامــه ی یزدانــی به حســاب 
می آمــد چــون بعــد از ایــن ســریال دیگــر نــام یزدانــی کامــًا 
بــرای همــه آشــنا شــده بــود و دومیــن تندیــس حافــظ خــود 

را نیــز بــرای ایــن تیتــراژ برنــده شــد.

نبــود، وایتی بالجــر هیــچ عمــل خافــی مرتکــب نمی شــد.« ایــن 
دیالــوگ از فیلــم، به طورکلــی نشــان دهنده فضــای فیلــم اســت. 
ایــن موضــوع کــه بیننــده نتوانــد در ذهــن خــود جنــاح خــوب 
ــی فیلم ســاز  ــد، هــدف اصل ــد را از یکدیگــر تشــخیص ده و ب
ــارک  ــط »م ــی توس ــر اقتباس ــن اث ــه ای ــت. فیلمنام ــوده اس ب
مالــوک« و »جــز باتــرورث« نوشــته شــده کــه می تــوان گفــت 
تمــام تــاش خــودرا به کارگرفته انــد تــا شــبیه یــک ماجــرای 
گانگســتری بامــزه، شــوک آور و فریبنده باشــد. به عقیــده عده ای 
از منتقــدان ایــن امــر ســبب شــد کــه ایــن اثــر تشــابه زیــادی 
ــدا  ــیزی پی ــوب« اسکورس ــای خ ــده »رفق ــم تحسین ش ــا فیل ب
ــخصیت  ــخصیت پردازی ش ــوان ش ــود می ت ــا این وج ــد. ب کن
اصلــی وایتی بالجــر را تاشــی منحصربه فــرد در فیلمنامــه ایــن 
ــای  ــته اند زوای ــی توانس ــم به خوب ــازندگان فیل ــت. س ــر دانس اث
مختلفــی را از ایــن شــخصیت مخــوف تاریــخ آمریــکا بــه بیننده 
ارائــه دهنــد و آن را شــخصیتی قابــل بــاور القــاء کنند. »اســکات 
ــرق در  ــود ســعی دارد شــهر غ ــر خ ــن اث ــر« در جدیدتری کوپ
جنایــت بوســتون را بــه ســیاه ترین شــکل ممکــن ترســیم کنــد 
و قشــر پلیــس و تبهــکار را در تعامــل باهــم نشــان دهــد تــا این 
تــوده ســیاه بــه بهتریــن شــکل درآید، بــا ایــن پیام که هرکســی 
صرف نظــر از جایــگاه خــود در جامعــه، تنهــا بــه فکــر منافــع و 
جاه طلبــی خــود می باشــد. یکــی از نــکات جالــب توجــه و بــارز 
ــازی  ــت، ب ــال داش ــم به دنب ــادی ه ــیه های زی ــه حاش ــم ک فیل
جانــی دپ در نقــش وایتی بالجــر شــخصیت اصلــی می باشــد که 

ــود  ــوب ب ــده و محب ــر شناخته ش ــه دیگ ــی ک ــال 89 یزدان س
آلبــوم چهــارم خــود را با نام »ســاعت ۲5 شــب« منتشــر کرد و 
ترانــه ی »کوچــه ملــی« با شــعر گلرویــی معروف تریــن قطعه ی 
ایــن آلبــوم بــود. و یک ســال بعــد آلبوم پنجــم او تحــت عنوان 
»ســاعت فراموشــی« منتشــر شــد. ســاعت فراموشی بیشــتر از 
آلبوم هــای پیــش وارد فضــای راک شــده بــود و تعــداد قطعات 

آن هــم از آلبوم هــای قبلــی بیشــتر بــود.
ــرکار آن دوران  ــای پ ــی از خواننده ه ــر یک ــه دیگ ــی ک یزدان
به حســاب می آمــد ســال بعــد نیــز آلبوم»خاطــرات مبهــم« را 
منتشــر کــرد. در ایــن آلبــوم نقــش اندیشــه فوالدونــد به عنوان 
شــاعر پررنگ تــر بــود و آهنگســازی بی نظیــر کارن همایونفــر 

نیــز اثــر را بســیار جــذاب کــرده بــود.
ســال 9۲ نیــز طبــق عــادت هــر ســاله آلبومــی از یزدانــی را 
شــاهد بودیــم کــه ادامــه ای بــود بــر دو آلبــوم »ســاعت ۲5« 
و »ســاعت فراموشــی«؛ کیفیــت کار در ایــن آلبــوم کــه »ســاعتا 
ــته  ــای گذش ــر از آلبوم ه ــبتاً پایین ت ــام داشــت نس ــن« ن خواب
بــود و بــه اعتقــاد بســیاری یزدانــی بعــد از قطــع همــکاری بــا 
»یغمــا« در آلبــوم »ســاعت ۲5« رونــد نزولــی را طی کــرده بود. 
ترانه هــا در ایــن آلبــوم به غیــراز دو یــا ســه تــرک ضعیف تــر 
شــده بــود و آهنگســازی ها نیــز چنگــی بــه دل نمــی زد و حتــی 
وجــود دو تــرک در ســبک متــال نیــز کار را جذاب نکــرده بود.

یــک ســال بعــد یزدانــی بــا آلبومــی آمــد تــا شــاید جبرانــی 
ــن  ــه در ای ــن«؛ 1۴ تران ــاعتا خواب ــای »س ــر ضعف ه ــد ب باش
آلبــوم کــه بــا نــام »ســلول شــخصی« منتشــر شــده بــود وجود 
ــه از  ــد و 6 تران ــه ی آن از اندیشــه فوالدون داشــت کــه 8 تران
شــاعران دیگــر بــود. اگــر چنــد قطعــه ی ضعیــف آن را نادیده 
بگیریــم، در مجمــوع بســیار ازلحــاظ کیفــی از آلبــوم قبلی بهتر 
شــده بــود و توجــه بســیاری را دوبــاره به ســمت خــود جلــب 
کــرد. یزدانــی کــه ایــن روزهــا نــام »آقــای خــاص« را یــدک 
می کشــد بعــد از انتشــار 8 آلبــوم و برگــزاری کنســرت هایی 
بــا شــیوه های جدیــد و کیفیــت بــاال توانســته جایگاهــی کــه در 

ــد. ــت کن ــی تثبی موســیقی به دســت آورده را به خوب

نظــرات ضدونقیــض زیــادی را در بیــن منتقــدان و به خصــوص 
بیننــدگان دربر داشــته اســت. جانــی دپ کــه در ســال های اخیر 
کارنامــه کاری بســیار ضعیفــی را از خود به جای گذاشــته اســت، 
ــا ایــن اثــر دوبــاره خــود را ســر زبان هــا  امیــد می رفــت کــه ب
بینــدازد. نظــرات مثبــت و تحســین کننده ای کــه بعضاً از ســمت 
ــوش  ــی دپ به گ ــداران جان ــب طرف ــراً از جان ــدان و اکث منتق
می رســد، ایــن امیــد را تــا حــدودی زنــده می کنــد. امــا به نظــر 
نگارنــده مطلــب، ایفــای نقــش دپ، به هیچ وجــه قابــل تحســین 
نیســت و حتــی تاحــدود زیــادی از ســطح فیلــم پایین تر اســت و 
درمقابــل بازیگــران مکمــل خــود هیچ حرفی بــرای گفتن نــدارد. 
به عنــوان مثــال ســکانس های کوتاهــی کــه وایتی بالجــر درمقابل 
بــرادر خــود جیمی بالجــر )با بــازی درخشــان بندیکــت کامبربچ( 
ــوان متوجــه ایــن ضعــف  ــرار دارد. باکمــی دقــت نظــر می ت ق
فاحــش در بــازی جانــی دپ شــد. گریــم عجیــب جانــی دپ هم 
در ایــن اجــرای ضعیــف تأثیــر زیــادی داشــته اســت. ایــن گریم 
ــی  ــره اصل ــه چه ــخصیت را ب ــه ش ــای آنک ــده به ج اغراق ش
وایتی بالجــر نزدیــک کنــد، تنهــا بــر تصنعی بــودن آن افــزوده 
ــته  ــی داش ــی دپ درپ ــط جان ــده ای را توس ــازی اغراق ش و ب
ــعی  ــام س ــر تم ــازنده اث ــت س ــوان گف ــان می ت ــت. درپای اس
ــت  ــود را بی کم و کاس ــتان خ ــه داس ــته ک ــه کار بس ــود را ب خ
در قالــب شــخصیت های خاکســتری داســتان روایــت کنــد و 
تصویــر دقیــق و شــفافی را از فضای تبهکارانه و شــخصیت های 

تبهــکار خــود پیــش چشــم بیننــده قراردهــد.
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راهنمایــي کــه بــودم مــي خواســتم وزیــر امــور خارجــه بشــم! از 
ریاســت جمهــوري اســتعفا داده بــودم چــون به نظرم ســخت بود 
راضــي کــردن یــک ملــت و درعیــن حــال راضــي بــودن خــودم ! 
وزیــر امــور خارجــه! اگــر هــم وزیــر رو به رو مي خواســت دســت 
بــده خیلــي قشــنگ بــراش شــرایط رو توضیح میــدم.. یــه جوري 
کــه ناراحــت نشــه! نتیجتــا دوســت و آشــنا منتظــر بــودن کــه 
مــن بــرم شــریف و بعــد وزیــر بشــم.. دبیرســتان رفتــم ریاضــي 
امــا همــه بهــم مي گفتــن دکتــر! حس خیلــي خوبــي بود ..نیشــم 
تــا بناگــوش بــاز مــي شــد و قلبــم تنــد مــي زد .. نظــرم در مــورد 
وزارت تغییــر کــرد.. دکتــري خیلــي بهتــر بــود.. تــازه اگــر وزیــر 
مــي شــدم و طرفــم انگلیســیش خــوب نبــود و شــرایط دســت 
دادن منــو نمــي فهمیــد بــراي کشــورم خیلــي بد مي شــد !نتیجتا 
وزارت حــذف شــد! بــراي همیشــه .. چــون تصمیــم گرفتــم خانم 
دکتــر بشــم و شــریف مخصــوص مهندســي هابــود و مــن هــم 
فقــط بــه خاطر کاســش ریاضــي خونــدم.. نتیجتا شــریف حذف 
شــد !بــراي همیشــه.. اصــا مگــر دانشــگاه تهــران بــده؟! کلي هم 
وزیــر و ســفیر مــي بینــي تــو محوطــه! ســال کنکــور از توهمــات 
طفولیــت بیــرون اومــدم ..دیــدم تهــران واقعــا دوره و مــن حوصله 
رفــت و آمــد هــاي طوالنــي رو نــدارم !فردوســي هم حــال و هوایي 
داره ..نتیجتــا تهــران حــذف شــد ..براي همیشــه.. به جبــران نزول 
آرزوهــا، تصمیــم بــر این شــد که لیســانس فردوســي باشــه! فوق 
تهــران و دکتــري پرینتســون یــا نهایتــا ســوربن.. یکــم که منطقي 
فکــر کــردم دیــدم دوري از خانــواده خیلــي ســخته واقعــا! همیــن 
جــا خانــوم دکتــر مــي شــم خــب! تهــران و پرینتســون حــذف 
شــد! بــراي همیشــه ..بــه خــودم قــول دادم شــاگرد اول دانشــگاه 
باشــم! امــا بعــدش دلیلــي بــراي اول شــدن پیــدا نکــردم ..نتیجتا 
شــاگرد اولــي حــذف شــد.. در اوایــل تــرم یــک و براي همیشــه 
..دوبــاره نشســتم و بــا خــودم منطقي فکــر کــردم ..فوق دو ســال 
و دکتــري چهــار ســال؛ بــا کارشناســي رو هــم ده ســال.. عمــري 
کــه مــي تونــه صــرف ســفر و رمــان و آهنــگ هاي جدید بشــه 
رو صــرف درس خونــدن کــردن  اصــا منصفانه نیســت.. چهار 
ســال دکتــري حــذف شــد.. بــراي همیشــه ..فــوق هــم بــه مدد 
ــدر حــل مــي شــود ان شــااهلل.. االن کــه در خدمــت  جیــب پ
شــمام یــک ترمک ســه ماهه هســتم کــه کنار بخــاري لــم داده 
و منتظــره یــک نفــر بیــاد و پتویــي کــه اون طــرف اتــاق افتــاده 
رو بــه بهــش بــده! مــي تونــم فــردا راجع بــه امتحانــات آخرترم 
فکــر کنــم ..فرجــه هــم فرجــي اســت بــي نظیــر.. بلــه.. آدمــاي 
مثــل مــن دیر پیــر مــي شــن امــا آرزوهاشــون زود کوچیک مي 
شــه اونقــدر زود کــه وقتــي به نیمــه عمر رســیدن، آرزوهاشــون 

تمــوم شــده و هنــوز نصــف عمرشــون باقي مونــده..
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طبــان  مخا شــما  بــا  مــا  طــی  تبا ر ا
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