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جمهوریخواهــان آمریــکا بــه یــک پیــروزی تاریخــی در انتخابــات 8 
نوامبــر 2016 دســت یافتنــد و تمــام قــوای حکومتــی را بــه تصــرف 
خــود درآوردنــد. کاخ ســفید، مجلــس نماینــدگان، مجلس ســنا و به 
زودی قــوه قضاییــه. از 9 قاضــی دادگاه عالــی فــدرال آمریکا، یک نفر 
بــه تازگــی فــوت کــرده اســت. در حــال حاضــر بعــد از فــوت قاضی 
آنتونیــو اســکالیا و خــودداری جمهوری خواهــان از رأی بــه جایگزیــن 
پیشــنهادی اوبامــا، کرســی ایــن قاضی خالی اســت، قطعا ســناتورهای 
جمهوریخــواه بازهــم وقــت تلــف خواهنــد کــرد تــا ترامــپ مراســم 
تحلیــف را بجــای آورد و قاضــی نهــم دادگاه عالــی فــدرال را معرفــی 
کنــد و بدیــن ترتیب جمهوریخواهــان، اکثریت ایــن دادگاه مهم را نیز 
کســب خواهنــد کــرد. یعنــی بــا ایــن حســاب، کشــور آمریــکا، یکی 
از قرمزتریــن دوره هــای تاریخــی خــود را آغــاز کــرده اســت )رنــگ 
قرمــز، رنــگ حــزب جمهوری خــواه اســت( امــا ایــن انتخــاب چــه 
پیامدهایــی در سیاســت داخلــی و خارجــی آمریــکا خواهــد داشــت؟ 
و دنیــای پســاترامپ، چــه شــکل و فرمــی خواهــد داشــت؟ ترامپ و 
جریــان همســوی او در غــرب، خواهــان »دیــوار« و فرار از مشــکالت 
جهــان هســتند، خســته از اختــالط بــا دیگر ملــل و دیدن پیشــرفت 
آنهــا می باشــند و در پــی »تــرک دنیا«  و ســاختن »آن دیــوار لعنتی« 
)شــعار ایــن جریــان اجتماعی در غرب( هســتند. آمــدن او و امثــال او 
در آینــده در کوتــاه مــدت، یعنــی بــاز گذاشــتن دســت اقتدارگرایان 
و نوکیســه ها در دنیــا )البتــه بــا اغمــاض(. ترامــپ نماینــده جریانــی 
ــرب  ــان در غ ــه خانه های ش ــد ب ــه می خواهن ــت ک ــی اس اجتماع
پنــاه بــرده و بــا دیگــران قطــع ارتبــاط کننــد. ولــی آنهــا نمی داننــد 
ــرو  ــا »زوال« و روب ــد و نهایت ــن نمی کن ــی را ایم ــوار«، کس ــه »دی ک
شــدن بــا دشــمنان در خانــه را بــه ارمغــان مــی آورد. آمــدن ترامپ 
شــاید تنهــا یــک فایــده آن هــم به صورتــی مبهــم داشــته باشــد و 
آن تســریع »زوال« امــر سیاســی و قــدرت غــرب و ایجــاد فضایی در 
طوالنی مــدت بــرای رشــد سیاســی ملــل دیگــر در شــرایط فقــدان 
رقیــب ناهم تــراز و فــوق نیرومنــد اســت کــه البتــه حــدس در ایــن 
ــدت و  ــم در کوتاه م ــپ و امثاله ــت. ترام ــخت اس ــیار س ــاب بس ب
میان مــدت چیــزی جــز آشــوب بیشــتر در جهــان و خاورمیانــه و 
افزایــش ســرکوب نمی آورنــد. امــا در بلندمــدت بــه نفع کشــورها و 
ملت هایــی خواهنــد بــود کــه در نظــام جدیــد بیــن الملل، زیر ســایه 
قدرت هــای جهانــی بــوده انــد.  حتــی اگــر هیــالری کلینتــون هــم 
در انتخابــات پیــروز می شــد، بــاز  نمی توانســت جریــان »زوال امــر 
سیاســی« در غــرب را منتفــی کنــد. ایــن جریــان آغــاز شده اســت. 
امــا از جهــت منافع ملی مــا ایرانیان تفاوتــی ملموس بیــن دو کاندیدا 
وجــود نداشــت و هــر دو طــرف تقریبــا به یــک انــدازه، بــرای منافع 
ملــی ایــران مضر بوده و هســتند. شــاید بــرای منافــع ایــران، ترامپ، 
کمــی بهتــر باشــد )آن هــم با مســامحه(. امــا فراموش نکنیم کــه اوال 
ترامــپ یــک هندوانه سربســته اســت. ثانیــا او تنها نیســت و عناصر 
دولــت او را جمهوریخواهــان تشــکیل خواهند داد، ثالثا اینکه شــخص 
ترامــپ در دو برهــه مواضعــی ســتیزه جویانه علیــه ایران ابــراز کرده؛ 
یکــی در مــورد برجــام اســت و دیگــری در مــورد تقابــل قایق هــای 
ایرانــی بــا ناوهــای آمریکایــی. او برجــام را یــک توافق بســیار بد تلقی 
می کنــد و در مــورد قایق هــای تنــدروی ایرانــی در خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان می گویــد کــه بایــد ناوهــای آمریکایــی بــه قایق هــای 
ایرانــی در صــورت نزدیــک شــدن شــلیک کننــد کــه ایــن موضــع 
ــه  ــل معامل ــودن و اه ــا تاجــر ب ــاک اســت.  برخی ه بســیار خطرن
بــودن ترامــپ را یــک فرصــت بــرای ایــران می داننــد. البتــه شــاید 
درســت باشــد. امــا فرامــوش نکنیم کــه رقبــای منطقه ای ما بیشــتر 
از مــا ثروتمندترنــد و تصمیم ســازان آنهــا بیشــتر از سیاســت مداران 
مــا انعطــاف دارنــد، تــا با ایــن تاجــر و »بیزینس مــن« معاملــه کنند. 
لــذا در مــورد ایــران تحــول خاصــی در دوره ترامــپ اتفــاق نخواهــد 
افتــاد. آمریــکا نــه تــوان و نــه انگیــزه کافــی بــرای حملــه نظامــی به 
ایــران دارد و نــه ظرفیتــی بــرای افزایــش تحریم هــا هســت. ادعــای 
ترامــپ در مخالفــت بــا برجــام هــم بــه غایــت پــوچ اســت، برجــام 
یــک ســند حقوقــی الــزام آور اســت که بــه تصویــب شــورای امنیت 
ســازمان ملــل متحــد رســیده اســت. »پاره کــردن« آن هیــچ معنایی 
نــدارد. بــه عبــارت دیگــر تعهــد obligation  دولــت امریکاســت و 
ســند الــزام آور شــوراي امنیــت لــذا ترامــپ در اصــل آن نمي توانــد 
خدشــه ای وارد کنــد. البتــه ســنگ انــدازی و امثالهــم حــرف دیگری 
اســت و بــه احتمــال زیــاد ترامــپ و تیــم او در جهــت از بیــن بــردن 
ــی  ــه اعمال برجــام حرکــت نخواهنــد کــرد. امــا احتمــاال دســت ب
خواهنــد زد کــه ایرانیــان را مجبــور بــه نقــض برجــام کننــد. بــه 
نظــر می رســد از االن بایــد بــرای آن شــرایط آمــاده بــود و مواظــب 
ــکا داده نشــود. ــه دســت آمری ــه ای ب ــن بهان ــه کوچک تری ــود ک ب

 امــکان ترمیــم روابــط ایــران و آمریــکا هــم در دوره ترامــپ، تقریبــا 
منتفــی اســت. دوره 8 ســاله اوبامــا بهتریــن فرصــت بــرای ترمیــم 
روابــط دو کشــور بــود. کــه 6 ســال از آن را آقــای احمدی نــژاد هدر 
دادنــد و در دو ســال آخــر، فقــط معجــزه مــی توانســت ایــن رابطه را 
ترمیــم کنــد. مشــکالت رابطــه دو کشــور بســیار زیــاد اســت و نیاز 
بــه فرصــت و انعطــاف کافــی طرفیــن دارد. روحانی و اوبامــا و ظریف 
و کــری، تــوان و انعطــاف را داشــتند. امــا فرصــت کافــی نداشــتند.
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وزیــر کشــور در دســتوری بــه معــاون سیاســی وزارت کشــور خواســتار تشــکیل هیاتــی بــه منظــور بررســی علت لغــو ســخنرانی نائب 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در مشــهد شــد. بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانــی فضلی بــا ابراز 
تاســف از لغــو ســخنرانی آقــای علــی مطهــری در مشــهد کــه قــرار بــود به مناســبت اربعیــن برگــزار شــود، گفت: ایــن برنامــه تمامی 
مجوزهــای الزم قانونــی را از مراجــع ذیصــالح دریافــت کــرده بــود و معلــوم نیســت بــه چــه دلیــل در آخریــن لحظــات لغــو گردیــد. 
وزیــر کشــور پایبنــدی بــه قانــون و مقــررات کشــور را از مصادیــق حــق النــاس برشــمرد و گفــت: رعایــت قانون بــرای همگان یکســان 
اســت و نبایــد اقدامــات ســلیقه ای را مبنــای تشــخیص قانــون دانســت و بــر اســاس قانــون اساســی حــوزه فعالیــت قــوا و دســتگاه هــا 
مشــخص اســت و انتظــار مــی رود در پایبنــدی بــه فرامیــن صریح مقــام معظم رهبــری در قانونمنــدی و رعایــت حق الناس، مســئوالن 
پیشــرو باشــند. رئیــس شــورای امنیــت کشــور افــزود: بــه معــاون سیاســی دســتور داده ام بالفاصلــه بــا تشــکیل تیــم تحقیقاتــی ایــن 
موضــوع را بررســی کنــد و گــزارش آن را ارائــه دهــد و در صــورت تخلــف و اهمــال مدیــران اجرایــی بــا آنهــا برخــورد قاطــع شــود و 
چنانچــه اقدامــات خــارج از اختیــارات دولــت و وزارت کشــور مــی باشــد در قالــب گزارشــی بــه اســتحضار مقامــات ذیصــالح برســد. 

وزیــر کشــور همچنیــن خبــر از تهیــه و تنظیــم نامــه ای بــه رئیــس قــوه قضائیــه در این خصــوص داد.

علیــه مصالــح عالیــه کشــور و نظــام اســت و امــکان بــروز خطر 
تضعیــف همگرایــی ملــی و ایجــاد حــس واگرایــی مابیــن اقــوام 
ــای  ــک نهاده ــد. بی ش ــش می ده ــی را افزای ــای ایران و هویت ه
حاکمیتــی بایــد دغدغــه جــدی پیرامون تأمیــن نیازهــای نهادین 
ــه  ــران ب ــهروندان ای ــام ش ــی تم ــادی و سیاس ــی، اقتص فرهنگ
ــه تبعیــض قومــی و مذهبــی داشــته باشــند و در  دور از هرگون
تأمیــن و تضمیــن حقــوق آحــاد ملــت ایــران در سرتاســر نقاط و 
چهارگوشــه ایــران بــوده و در راســتای محرومیت زدایــی، افزایش 
ســطح توســعه و تأمیــن مطالبات عمومــی مردم مســتقر در تمام 
اســتان های کشــور بکوشــند امــا میــدان دادن بــه قومیت گرایــی 
و مجــال دادن بــرای نمــود یافتــن شــکاف های قومــی آن هــم در 

ســطوح عالــی حکومتــی اقدامــی ســخت ناصــواب اســت که به 
حکــم منافــع و امنیــت ملــی هر چــه زودتــر می بایســت جلوی 
آن را قاطعانــه ســد نمــود. البتــه می تــوان گفــت هیــچ یــک از 
نماینــدگان محترمــی کــه در اقــدام مذکــور دســت داشــته اند 
ســوءنیتی نداشــته و صرفــاً ایــن امــر بــه دلیــل بی اطالعــی از 
ــب ایشــان  ــی از جان ــن دســت اقدامات ــی چنی ــب احتمال عواق
ــرم  ــدگان محت ــال نماین ــن ح ــت. در عی ــه اس ــورت گرفت ص
مناطــق آذری زبــان ایــران در مجلــس بایــد متوجــه ایــن امــر 
ــت  ــه از آن تح ــد ک ــادی گذارده ان ــه نه ــای ب ــه پ ــند ک باش
ــه«،  ــی جرگ ــه »لوی ــود و ن ــاد می ش ــت« ی ــه مل ــوان »خان عن
»خانــه قومیــت« و.... یــک نماینــده مجلــس می بایســت بیــش 
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ــش  ــا شــدن ارت ــی بن ــه عبارت ــدرن و ب ــت م شــکل گیری دول
ــر  ــی نظی ــای مل ــن نماده ــر، تعیی ــی فراگی ــی، بوروکراس مل
ــان رســمی و... نقطــه آغــاز و البتــه مهم تریــن پایــه  پرچــم، زب
عبــور از ســنت بــه مدرنیتــه در حیطــه »امــر سیاســی« اســت. 
بــا گــذار بــه مدرنتیــه خصوصــاً در حیطــه وجــه سیاســی، آن 
ــت  ــا تح ــی از آن ه ــی سیاس ــه در جامعه شناس ــکاف هایی ک ش
ــاد می شــود  ــدرن« ی ــل م ــی ماقب ــوان »شــکاف های اجتماع عن
انتظــار مــی رود بــه تدریــج در چارچوب و در بســتر شــکل گیری 
هویــت ملــی تــا حــد زیــادی مضمحــل یــا کمرنــگ شــوند. از 
جملــه ایــن شــکاف های اجتمــای ماقبــل مــدرن به شــکاف های 
ــکاف های  ــت ش ــدید و تقوی ــرد. تش ــاره ک ــوان اش ــی می ت قوم
قومیتــی در یــک جامعــه و در قالــب یــک واحــد دولت-ملــت 
ــی  ــش، بی ثبات ــی بی حاصــل، تن ــای هویت ــدی جــز جدال ه پیام
و در یــک کالم تیــره روزی و مصیبــت نداشــته و نخواهد داشــت. 
امــری کــه به عینــه تبعــات آن را در بعضــی از جوامــع پیرامونی 
ــه نظــاره نشســته ایم  ــارزی ب ــه شــکل ب ــه ب خــود در خاورمیان
ــی میهــن  ــع و امنیت مل ــم و از مناف ــد گیری ــا پن ــد از آن ه و بای
ــت  ــانه حراس ــی حزم اندیش ــن تهدیدات ــر چنی ــش در براب خوی
کنیــم. مرتبــط بــا آنچــه ذکــر آن رفــت متأســفانه اخیرا شــاهد 
رویــداد ناخوشــایندی بودیــم کــه از ســوی پــاره ای از نماینــدگان 
مجلــس رخ داد و آن تشــکیل یــک فراکســیون قومــی تحــت 
ــان« اســت. خاصــه ایــن امــر در  عنــوان »فراکســیون ترک زبان
شــرایط حســاس منطقــه و جهــان کــه مســائل هویتــی در عصر 
ــد و  ــرح گردیده ان ــدی مط ــور ج ــه ط ــدداً ب ــدن مج جهانی ش
کشــورها می بایســت در ایــن طوفــان بــه پــا خاســته از ناحیــه 
ــات،  ــدن از صدم ــرای در امان مان ــی ب ــازه ای و هویت مســائل س
ــدی  ــدی ج ــد، تهدی ــرار دهن ــر ق ــای الزم را مدنظ احتیاط ه

ــرار داده و در راســتای  ــی را مدنظــر ق ــح مل ــز مصال از هــر چی
وظایــف مرتبــط بــا منطقــه ای کــه وکالــت آنــان را بــر عهــده 
دارد بایــد مالحظــات راســتین و توســعه ای آن منطقــه را بــرای 
بهبــود ســطح بهره منــدی و نیــک روزی کســانی کــه نمایندگــی 
ــه  ــه ب ــه آنک ــد و ن ــی کن ــرده اســت پی جوی ــراز ک ــان را اح آن
طمــع رأی آوری مجــدد پــای در حیطه هایــی بگــذارد کــه منافع 
ملــی و مصالــح نظــام سیاســی را مــورد تهدید قــرار دهــد. بدون 
شــک اصــرار بــر در پیــش گرفتــن چنیــن رویه هایــی از ســوی 
پــاره ای نماینــدگان محتــرم چنانچــه در آینــده از ســوی برخــی 
نهادهــا بــه مثابــه دالــی بــرای فاقــد صالحیــت دانســتن آنــان 

تلقــی شــود امــری عجیــب نخواهــد بــود.
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روز شــنبه 2۵ مهــر مــاه، شــماری از نماینــدگان مجلــس 
بــا ارســال نامــه ای بــه آیــت اهلل آملــی الریجانــی رئیــس 
ــده  ــاره پرون ــخصا درب ــه ش ــتند ک ــه خواس ــوه قضائی ق
ــوم  ــدان محک ــال زن ــه 16 س ــه ب ــدی ک ــس محم نرگ
ــا  ــالمی و ب ــت اس ــاس رأف ــرد و براس ــم بگی ــده تصمی ش
ــه تقاضــای  ــرادات حکــم صــادره، نســبت ب ــه ای توجــه ب
ــرض،  ــعبه هم ع ــدد در ش ــیدگی مج ــم و رس ــض حک نق
ــدگان  ــن نماین ــد. ای ــادر کن ــی ص ــدام مقتض ــتور اق دس
ــوزه  ــدی در ح ــس محم ــای نرگ ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ب
حقــوق زنــان اعــالم کرده انــد کــه صــدور چنیــن 
ــردن  ــاال ب ــه نتیجــه ای جــز ب ــدان ب ــرای منتق ــی ب احکام
هزینــه انتقــاد ســالم نمی انجامــد. نویســندگان ایــن نامــه 
تأکیــد کرده انــد کــه صــدور ایــن احــکام موجــب دوری 
ــه  ــود جامع ــث رک ــت و باع ــور و حاکمی ــدان از کش منتق
می شــود. امــا دو روز بعــد، دادســتان کل ایــران بــا انتقــاد 
ــده  ــرای بازنگــری در پرون از نامــه نماینــدگان مجلــس ب
ــویی و  ــدام را همس ــن اق ــدی، ای ــس محم ــی نرگ قضای
ــده  ــدگان امضاکنن ــد و نماین ــمن خوان ــا دش ــی ب همصدای
ــاره ی نرگــس محمــدی را مســئوالنی دانســت  ــه درب نام
ــت  ــل و غفل ــته و از روی جه ــه او »نادانس ــه گفت ــه ب ک
منتظــری  جعفــر  محمــد  می کننــد.«  حرکت هایــی 
دادســتان کل کشــورکه در کنگــره ۳000 شــهید اســتان 
ــود اظهــار  ــه ب ــورد حضــور یافت خراســان شــمالی در بجن
ــتار  ــس خواس ــدگان مجل ــه نماین ــراد ک ــن اف داشــت: »ای
ــه از  ــد ک ــی دارن ــتند پرونده های ــا هس ــت از آن ه حمای
ــل  ــدگان قب ــت مناســبی برخــوردار نیســت و نماین وضعی
ــت  ــراد، وضعی ــن اف ــت از ای ــه در حمای ــتن نام از نوش
ــورد بررســی  ــد و آن را م ــا را بررســی کنن ــده آن ه پرون
قــرار دهنــد.« آقــای منتظــری بــا دفــاع از عملکــرد قــوه 
ــف  ــناد تخل ــه اس ــوه قضائی ــر ق ــت: »اگ ــه نیزگف قضایی
ــه  ــت ک ــن نیس ــل ای ــد دلی ــال نمی کن ــراد را برم ــن اف ای
ــتر  ــدی پیش ــس محم ــتند.« نرگ ــی هس ــان های خوب انس
ــه  ــی ب ــاع و تبان ــام »اجتم ــه اته ــاه ب ــت  م در اردیبهش
ــه  ــور« ب ــی کش ــت مل ــه امنی ــرم علی ــکاب ج ــد ارت قص
ــه  ــی علی ــت تبلیغ ــام »فعالی ــه اته ــدان، ب ــال زن ــج س پن
نظــام« بــه یــک ســال زنــدان و در مــورد اتهــام »تشــکیل 
ــه تحمــل 10 ســال  ــگام« ب و اداره گروهــک غیرقانونــی ل
ــاده 1۳۴  ــرای م ــا اج ــه ب ــود ک ــده ب ــوم ش ــدان محک زن
قانــون مجــازات اســالمی مجــازات اشــد یعنــی 10 
ــت  ــا درخواس ــا آی ــد. ام ــد ش ــرا خواه ــس اج ــال حب س
برخــی از نماینــدگان مجلــس ایــران از رئیــس قــوه 
ــرای پیگیــری و تقاضــای نقــض حکــم صــادره  ــه ب قضائی
ــم  ــرادات حک ــه ای ــه ب ــا توج ــدی ب ــس محم ــه نرگ علی

صحبــت از تقلــب علمــی و رشــد خــارج از منطق مقــاالت علمی 
مــدت مدیــدی اســت کــه هر از  گاهــی ســوژه ی گــزارش و بحث 
ــان  ــه در خیاب ــه و پژوهــش و مقال ــروش پایان نام می شــود. از ف
انقــالب تهــران گرفتــه تــا مــوارد اتهامــی بــه برخــی از اســاتید 
دانشــگاه کــه گاهــی جای شــان را در خبرهــا و حتــی انتقــادات 
دانشــجویی بــاز می کننــد. این بــار امــا ناشــر مجــالت نیچــر، ۵8 
مقالــه ایرانــی را بــه دلیــل جعــل علمــی و دســتکاری از ســوی 
نویســندگانش تعلیــق کرد. بــا انتشارگســترده ی این خبــر و البته 
مطــرح شــدن نــام برخــی از چهره هــا و مدیــران سرشــناس در 
ــای  ــگاه آزاد، واکنش ه ــت و دانش ــوم، وزارت بهداش وزارت عل
ــه علمــی  ــان دو وزارتخان ــران و معاون ــری از ســوی وزی محکم ت
کشــور در خصــوص برخــورد بــا تقلــب علمــی صــورت گرفت. 
در چنــد روز گذشــته وزیر بهداشــت و ســخنگوی ایــن وزارتخانه 
وجــود تخلــف را پذیرفتنــد و از برخــورد بــا متخلفــان صحبــت 
کردنــد در حالــی کــه وزیــر علــوم در واکنشــی متفــاوت حــذف 
مقــاالت محققــان ایرانی را »مشــکوک« دانســت و یکــی از دالیل 
ــوان کــرد! ســرقت  ــران« عن ــه ای ــه علی آن را »مواضــع خصمان
علمــی کــه بــه »ایــده دزدی« هــم معــروف اســت در واقــع مــاِل 
ــرای  ــوده ب ــر شــخص دیگــر کــه مبــدع آن ب خــود کــردن اث
ــته  ــه و رش ــر زمین ــد در ه ــر می توان ــن اث ــه ای ــود اســت ک خ
ای باشــد. حــال ایــن کار در بخــش آموزشــی می توانــد توســط 
دانشــجو صــورت بگیرد یا اســتاد. نشــریه آمریکایی ســاینس در 
یکــی از شــماره های خــود بــه بررســی ســرقت علمــی و فــروش 
پایان نامــه در ایــران می پــردازد و درســت کمــی بعــد در 

ــی  ــور و رســیدگی مجــدد در شــعبه هم عــرض را م مذک
ــه دادســتان کل  ــه گفت ــک مجــرم و ب ــت از ی ــوان حمای ت
ــن  ــا ای ــرد ی ــی ک ــمن تلق ــا دش ــی ب ــویی و همصدای همس
ــت  ــی در جه ــوان اقدام ــی ت ــدگان را م ــت نماین درخواس
ــه ای  ــن نام ــود؟ در مت ــوب نم ــی محس ــف نمایندگ وظای
کــه نماینــدگان مجلــس بــه رئیــس دســتگاه قــوه قضاییــه 
نوشــته انــد آمــده اســت کــه نرگــس محمــدی کــه هــم 
اکنــون دوران محکومیــت خــود را در زنــدان مــی گذرانــد 
مدتهاســت از دیــدار دو فرزنــد خــود محــروم بــوده اســت 
و از ســوی دیگــر وی از بیمــاری هــای آمبولــی ریــه و فلــج 
عضالنــی رنــج می بــرد و متاســفانه تاکنــون اقــدام موثــری 
بــرای معالجــه او صــورت نگرفتــه، در صورتــی کــه بارهــا 
پزشــکان بــر لــزوم بســتری شــدن او تاکیــد داشــته انــد. 
ــده  ــت ش ــه درخواس ــوه قضایی ــس ق ــه از رئی ــن نام در ای
ــاره  اســت کــه خــود وارد ایــن پرونــده شــدند. در ایــن ب
بایــد گفــت ایــن درخواســت نماینــدگان بــر اســاس مــاده 
۴77 قانــون آییــن دادرســی کیفــری نســبت بــه تقاضــای 
ــد  ــده می باش ــه پرون ــدد ب ــیدگی مج ــم و رس ــض حک نق
ــری،  ــای منتظ ــاب آق ــت جن ــالف صحب ــر خ ــن ب بنابرای
ــت  ــس و درخواس ــدگان مجل ــط نماین ــه توس ــتن نام نوش
ــه  ــا توج ــدی ب ــس محم ــه نرگ ــادره علی ــم ص ــض حک نق
بــه ایــرادات حکــم مذکــور و رســیدگی مجــدد، نــه تنهــا 
ــا  ــی ب حمایــت از یــک مجــرم و هــم ســویی و هــم صدای
ــا اقدامــی در جهــت  ــی نمی گــردد، بلکــه دقیق دشــمن تلق

ــد. ــی می باش ــه نمایندگ ــای وظیف ایف

یازدهــم آبــان مــاه پایــگاه خبــری اســپرینگرنیچر بــا قــراردادن 
تیتــر »بــازار ســیاه مقالــه و پایــان نامــه فروشــی« خبــر از تعلیــق 
۵8 مقالــه دانشــمندان ایرانــی داد. تیتــری کــه وزارت اطالعــات 
هــم گویــا پیگیــر آن خواهــد بــود. ایــن قضیه کــه شــاید در نگاه 
اول ســاده بــه نظــر برســد امــا اگــر موشــکافانه بــه بررســی آن 
بپردازیــم بیشــتر متوجــه این فاجعه می شــویم. فاجعه آنجاســت 
کــه اســامی افــرادی در ایــن لیســت بــه چشــم می خــورد کــه 
چنــدان هــم ناآشــنا نیســتند. هرچنــد از ســوی بعضی افــراد این 
اســامی تکذیــب شــدند امــا قاضــی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت 
صحــت ایــن خبــر را تاییــد کــرد و عنــوان کــرد ایــن کار صرفــا 
بــا هــدف باالتــر بــردن رتبــه دانشــگاه هــا بــوده اســت. البتــه 
ســرقت علمــی و راه انداختــن بازارســیاه توســط افــراد و بعضــی 
شــرکت هــا بــرای نوشــتن مقــاالت و پایــان نامــه بــا اهــداف 
مختلــف )کــه مهــم تریــن آن مــادی اســت( قصــه ای تکــراری 
اســت کــه مجلــس هــم الیحــه ای بــرای ممنوع کــردن ایــن کار 
تصویــب کــرده امــا بــه نظــر نمی رســد مانعــی جــدی در برابــر 
ایــن عمــل ســودجویانه باشــد. مســلما ایــن اولیــن بــار و آخرین 
بــار نبــود کــه در کشــورمان ســرقت علمــی دیده شــد امــا نکته 
حائــز اهمیــت تغییــر دیــدگاه مــا بــه علــم اســت. اینکــه مــا به 
چــه قیمتــی مقالــه، پایان نامــه و... را بــه نــام خــود ثبــت کنیــم؟ 
کشــوری کــه ادعــای تولیــد علمی)نزدیــک 900 هــزار مقاله در 
دانشــگاه های مختلــف( دارد بــا تقلــب و ایــن نــوع رســوایی خود 
را در زمینــه ی علمــی بدنــام خواهــد کــرد. بــا ایــن حــال حتــی 
اگــر در بیــن میلیون هــا نفــر در کشــور کــه در مجامــع علمــی 
هســتند یــا بــه تولیــد علــم می پردازنــد، اگــر عــده ی قلیلــی بــه 
هــدف خــود برســند و نتیجــه ای مثبــت کســب کننــد، علــم 

صادقانــه پیشــرفت خواهــد داشــت.



دکتر جوان جعفری در گفتگو با وقابع اتفاقیه:
سفیر فرانسه به کسی توهین نکرد.

بلوکی)صاحب کافه کالس( در گفتگو با وقایع اتفاقیه:

وزیرعلوم اعالم کرد: وجود 1 میلیون و 700 هزار صندلی خالی در دانشگاه های کشور!
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: در حــال حاضــر یــک میلیــون و 200 هــزار صندلــی خالــی در دانشــگاه ها وجــود دارد که 
بــا احتســاب دانشــگاه آزاد، بــا حــدود یــک میلیــون و 700 هــزار صندلــی خالــی مواجــه هســتیم. بــه گــزارش ایســنا، دکتر محمد 
فرهــادی، روز شــنبه در ســفر بــه کردســتان در جمــع رؤســای دانشــگاه های اســتان، اظهــار کــرد: امســال ظرفیــت پذیــرش همــه 
دانشــگاه ها بجــز دانشــگاه آزاد، حــدود 800 هــزار نفــر بــود کــه حــدود 8۴0 هــزار نفــر بــرای کنکــور ثبــت نــام کردنــد. وی بــا 
بیــان اینکــه کمتــر از 800 هــزار نفــر ســر جلســه کنکــور حاضــر شــدند، افــزود: در نهایــت ۵00 هــزار نفــر در فرآینــد انتخــاب 
رشــته شــرکت کردنــد. وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت جــوان کشــور کاهــش یافتــه اســت، رونــد کاهــش دانشــجو 
تــا چنــد ســال آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت. وی بــا اشــاره بــه گســتردگی بی رویــه دانشــگاه آزاد و پیــام نــور طــی ســالیان 
اخیــر، تصریــح کــرد: اگــر دانشــگاه پیــام نــور بــه مســیر اصلــی خــود کــه جــذب دانشــجو بــه صــورت غیرحضــوری و مجــازی 
اســت برگــردد، می توانــد 2 میلیــون دانشــجوی غیرحضــوری را داشــته باشــد. وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاروی در ادامه ســخنان 
خــود، بــه تدویــن طــرح آمایــش آمــوزش عالــی اشــاره و تصریــح کــرد: در برنامــه ششــم و طــرح آمایــش بــر آموزش هــای 

فنی وحرفــه ای و مهارتــی تاکیــد ویــژه ای شــده اســت و ایــن یکــی از سیاســت های اصلــی وزارت علــوم اســت.

نیمه دوم آبان 395 دارالفنون

قابــل  بخــش  شــدن  رد  می شــوند.  رد  دیگــران  و 
ــر  ــا اگ ــت ام ــی اس ــری طبیع ــا ام ــی از تقاضاه توجه
ــان  ــه ایش ــا ب ــتیم قطع ــالع داش ــوع اط ــن موض از ای
ــال  ــه دنب ــر ب ــیدیم اگ ــم و می پرس ــس می کردی منعک
افزایــش رابطــه و همــکاری در خصــوص مســایل 
علمــی هســتید، چــرا بــرای اســاتید فردوســی در 
جعفــری  جــوان  می کنیــد.  تعلــل  ویــزا  صــدور 
ــفیر  ــه س ــرا در جلس ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــجویان  ــتند و دانش ــور داش ــاتید حض ــا اس ــه تنه فرانس
صورتــی  در  کــرد:  اظهــار  نداشــتند  ورود  اجــازه 
ــان  ــه ایش ــد ک ــزار می ش ــد برگ ــی بای ــه عموم جلس
ســخنرانی  بحــث  کنــد.  ســخنرانی  می خواســت 
ــر  ــادل نظ ــال تب ــه دنب ــتر ب ــه بیش ــود بلک ــرح نب مط
ــاتی  ــن جلس ــد. در چنی ــکده بودن ــگاه و دانش ــا دانش ب
ــن  ــت، ضم ــختی اس ــجویان کار س ــوم دانش ورود عم
ــرف  ــم و ط ــی داری ــات علم ــو هی 80 عض ــا  ــه م اینک

ــا زمانــی کــه تذکــرات  ــه دادیــم ت خوبــی خدمــات ارائ
ــه  ــد. ب ــن داده ش ــه م ــئولین ب ــوی مس ــادی از س زی
عنــوان مثــال ســر و صــدای زیــادی کــه آســیاب قهــوه 
ــن  ــه م ــد ک ــرف می کن ــه مص ــادی ک ــرق زی ــاد و ب ایج
هــم در جــواب آن گفتــم الزمــه کار مــن آســیاب 
ــه مــن گفتنــد کــه بــه  قهــوه اســت. در تذکــر بعــدی ب
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــن ب ــد و م دانشــجویان ســینی ندهی
ــه در  ــایلی ک ــا وس ــتند ب ــا نمی توانس ــجویان واقع دانش
دســت دارنــد قهــوه یــا چایــی میــل کننــد ســینی را بــه 
ــار هــم در غیــاب مــن محــل  آن هــا مــی دادم و یــک ب
را بازرســی کــرده بودنــد کــه دانشــجویان از آن عکــس 
ــه  ــد ک ــرار داده بودن ــد و در اینســتاگرام ق ــه بودن گرفت

1۴ نفــره داشــت.  ــا  12 ت مقابــل نیــز حــدودا هیاتــی 
از  دیگــر  برخــی  و  دانشــگاه  لمللــی  بین ا اداره  از 
ــا  ــتند ام ــور داش ــه حض ــن جلس ــز در ای ــئوالن نی مس
ــت  ــر ظرفی 80 نف ــا  ــه تنه ــد ک ــزار ش ــالنی برگ در س
نیــز مشــکل  داشــت و مــا بــرای همیــن تعــداد 
ــجویان  ــدادی از دانش ــال تع ــن ح ــا ای ــا ب ــتیم ام داش
ــن  ــا در ای ــدند ت ــوت ش ــی دع ــوم سیاس ــری عل دکت
چنیــن  از  بتواننــد  و  داشته باشــند  حضــور  جلســه 
بحــث و تبــادل نظــری اســتفاده کننــد. متاســفانه 
ــل  ــز کام ــه تجهی ــی ب ــوم سیاس ــکده عل ــوز دانش هن
ــد  ــه بای ــور ک ــا آنط ــه آنج ــل اینک ــه دلی ــیده و ب نرس
دانشــکده  در  را  نشســت  نشــده،  تکمیــل  شــاید  و 
قــرار  هــم  اگــر  کردیــم.  برگــزار  اداری  علــوم 
کنیــم دیگــر جلســه  برگــزار  بــود در آمفی تئاتــر 
از حالــت بحــث و تبــادل نظــر خــارج می شــد و 
ــع  ــوص تجم ــد. در خص ــخنرانی می ش ــه س ــل ب تبدی

بــه نظــر مــن جلــوه خوبــی نداشــت و مــن واقعــا علــت 
ــاه  ــان م ــخ  ۳ آب ــتم. در تاری ــا را نمی دانس ــن تذکر ه ای
ــن  ــه »م ــد ک ــده گفتن ــه بن ــد و ب ــازی آمدن ــای نی آق
گفتــم کــه نبایــد بــه دانشــجویان ســینی بدهیــد و زمــان 
ــک  ــط آکادمی ــه در محی ــود ک ــا نب ــن برنامه ه ــا از ای م
ماجــرا  ایــن  از  بعــد  بخورنــد!«  قهــوه  دانشــجویان 
ــا  ــه ب ــردم ک ــوان ک ــه دادم و عن ــای تخلی ــن تقاض م
ایــن وضعیــت ادامــه فعالیــت و همــکاری امــکان پذیــر 
نیســت و چــراغ کافــه کالس را خامــوش کــردم. چنــد 
ــئولین  ــه مس ــدد را ب ــایی مج ــای بازگش ــد تقاض روز بع
ــرار  ــه صــورت کتبــی عذر خواهــی کــردم و ق ــه و ب ارائ
ــت رییســه مطــرح شــود و در  ــه در جلســه هیئ شــد ک
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ــگاه  ــه دانش ــران ب ی ــه در ا ــفیر فرانس ــاه س 19 آبان م
ــی  ــه میزبان ــتی ب ــا در نشس ــد ت ــهد آم ــی مش فردوس
ــه بحــث  ــوم سیاســی ب ــوق و عل اســاتید دانشــکده حق
ــی  ــا خال ــت ام ــن نشس ــردازد. ای ــر بپ ــادل نظ و تب
ــرای  ــرایط ب ــودن ش ــم نب ــود، از فراه ــی نب از حواش
ــده  ــه نماین لبت ــه )ا ــن جلس ــجویان در ای ــور دانش حض
ــاص وارد  ــای خ ــری رفتاره ــک س ــا ی ــن ب معترضی
جلســه شــد و ســوال خــود را در حضــور  ســفیر 
جمعیــت  اعتــراض  تــا  کــرد(  مطــرح  فرانســه 
جریــان  بــه  نزدیــک  دانشــجویان  از  محــدودی 
کنــار  در  همــه  و  همــه  مشــهد،  در  اصولگرایــی 
ــه  ــد ک ــادر می کن ــن متب ــواالتی را در ذه ــر، س یکدیگ
در ایــن شــماره آنهــا را بــا دکتــر جوان جعفــری 
ــتیم.  ــان گذاش ــوم اداری در می ــکده عل ــس دانش رئی
ــه  ــفیر فرانس ــور س ــا حض ــه ب ــری در رابط جوان جعف
ــا  ــد ت ــی ش ــی ط ــله مراتب ــه سلس ــال چ ــه اص و اینک
وی در دانشــگاه فردوســی حاضــر شــد، اظهــار کــرد: 
دانشــگاه  در  فرانســه  ســفیر  حضــور  درخصــوص 
ــث  ــن بح ــال در ای ــه اص ــم ک ــد بگوی ــی بای فردوس
مــا تصمیم گیرنــده نبودیــم. طبــق هماهنگــی میــان 
ــه کشــورمان،  ــور خارج ــفارت فرانســه و وزارت ام س
تقاضایــی توســط خــود ســفارت فرانســه صــورت 
بازدیــدی  فردوســی  دانشــگاه  از  کــه  گرفته بــود 
ــدی  ــفر بازدی ــن س ــه در ای ــن اینک ــند، ضم داشته باش
ــی  ــی فردوس ــوم سیاس ــوق و عل ــکده حق ــز از دانش نی
ایــن  در برنامه شــان باشــد و بتواننــد بــا اســاتید 
وزارت  داشته باشــند.  صحبتــی  و  دیــدار  دانشــکده  
ــالم  ــگاه اع ــه دانش ــته را ب ــن خواس ــز ای ــه نی خارج
ــا  ــه م ــت ب ــن درخواس ــز ای ــس از آن نی ــرد و پ ک
ــه  ــای الزم ــه هماهنگی ه ــن رابط ــد. در ای ــاع ش ارج
ــتان  ــن اس ــورای تامی ــتانی و ش ــئوالن اس ــا مس ــز ب نی
ــز  ــده نی ــخ اعالم ش ــت و در تاری ــورت گرف ــم ص ه
بودیــم. وی در خصــوص  پذیــرای ســفیر فرانســه 
عــدم ارائــه ویــزا بــه یکــی از اســاتید دانشــگاه 
ــن  ــن ای ــت: م ــه، گف ــور فرانس ــط کش ــی توس فردوس
موضــوع را بــرای نخســتین بــار اســت کــه می شــنوم. 
ــزا امــری طبیعــی اســت و  ــا صــدور وی ــه عــدم ی لبت ا
ــد  ــذر می کنن ــر گ ــن فیلت ــر از ای ــا نف ــه صده ن روزا

ــه  ــه »کاف ــی برآ ن ک ــری مبن ــته خب ــد روز گذش در چن
ــل  کالس« دانشــکده مهندســی دانشــگاه فردوســی تعطی
ــراض دانشــجویان در صفحــات مجــازی  ــا اعت شــده و ب
و جمــع کــردن حــدود 600 امضــا همــراه شــده اســت  
دلیــل  همیــن  بــه  شــد.  دانشــگاهی  محافــل  نقــل 
مصاحبــه ای بــا آقــای بلوکــی مســئول کافــه کالس 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه بدی ــد ک ــام ش انج
تریــا  مســئول  بــا  کــه  صحبتــی  بــا   9۳ ســال  در 
دانشــکده مهندســی داشــتیم بنــا شــد تــا در کنــار 
ــم و ماه هــای بهمــن و اســفند  ــه فعالیــت بپردازی ــا ب تری
ــت  ــل درخواس ــه دلی ــم و ب ــا گذراندی ــار تری را در کن
ــه  ــرار شــد ب ــا مســئولین ق ــا صحبــت ب دانشــجویان و ب
دانشــجویان در داخــل دانشــکده خدمــات عرضــه کنیــم. 
در ســال 9۴ بــا امضــا قــرارداد کتبــی از طرف دانشــکده 
ــان  ــن زم ــا ای ــی ت ــم ول ــه دادی ــود را ادام ــت خ فعالی
ــام کافــه کالس وجــود نداشــت.  ــه ن ــه اســمی ب هیچگون
بعــد از اســتقبال خــوب دانشــجویان و جدایــی از شــریک 
ــرای ادامــه فعالیــت  ســابقم هــر دو مــا درخواســتی را ب
ــت شــد  ــا هــردو درخواســت موافق ــه ب ــم ک ــه دادی ارائ
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــر غرف ــرای ه ــاره ب ــزان اج و می
گذشــته 100 هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرد. هــدف 
بــا طرح هــای  بلکــه  نبــود  فروشــندگی  فقــط  مــن 
خــوب و جدیــد ســعی کــردم کیفیــت را افزایــش دهــم 
و ایــن کافــه را بــه یــک برنــد تبدیــل کنــم بــه همیــن 
ــردم و  ــاب ک ــرای آن انتخ ــی را ب ــرح و نام ــل ط دلی
ــد.  ــود آم ــه وج ــه کالس ب ــام کاف ــه ن ــود ک ــا ب از اینج
ــا  ــالت تابســتان ب ــارک رمضــان و تعطی ــاه مب بعــد از م
ــاب  ــکده جن ــی دانش ــر مال ــا مدی ــه ب ــی ک صحبت های
ــراردادی  ــای ق ــدون امض ــتیم ب ــتری داش ــای شوش آق
شــروع بــه فعالیــت کــردم و شــریک ســابقم هــم دیگــر 
ــزان 200  ــه می ــم ب ــرد و اجــاره ه ــت نمی ک آنجــا فعالی
ــه  ــاه ب ــر م ــود. در مه ــه ب ــش یافت ــان افزای ــزار توم ه

ــه  ــفیر فرانس ــور س ــا حض ــه ب ــر در رابط ــی عناص برخ
ــه هــر حــال  ــم ب ــد بگوی ــز بای دردانشــگاه فردوســی نی
ــا  ــی روش ه ــالیق و برخ ــی س ــه برخ ــم ک ــد بپذیری بای
ــا  ــر م ــا اگ ــت. طبیعت ــاوت اس ــه متف ــود دارد ک وج
چنیــن  برگــزاری  بــرای  نمی کردیــم  فکــر  بودیــم 
ــا  ــی باشــد. ام ــن اقدامات ــه چنی ــاز ب ــی نی نشســت علم
ــن  ــه چنی ــد ک شــاید برخــی از دوســتان فکــر می کردن
روش و معرفــی صحیح تــر اســت امــا بــه شــخصه 
می شــد  بهتــری  و  بیشــتر  معرفــی  می کنــم  فکــر 
ــن  ــت ای ــاال برداش ــا احتم ــام داد ام ــگاه انج از دانش
ــراض  ــد اعت ــه بای ــوده ک ــب ب ــن ترتی ــه ای ــروه ب گ
وی  می کردنــد.  بیــان  شــکل  ایــن  بــه  را  خــود 
مبنــی  ســایت ها  برخــی  ادعــای  بــا  رابطــه  در 
و  معترضــان  بــه  فرانســه  ســفیر  بی احترامــی  بــر 
برخــورد غیــر دیپلماتیــک ســفیر گفــت: متاســفانه 
بایــد بپذیریــم کــه بی اخالقــی رســانه ای در حــال 
غالــب شــدن اســت. از ابتــدا تــا انتهــای حضــور 
ســری  یــک  بــودم.  وی  کنــار  در  فرانســه  ســفیر 
تجمعــات در دانشــکده بــود کــه ایشــان بــدون توجــه 
و صحنه هــا رد شــدند.  ایــن موضــوع  بــه  خــاص 
پــس از آن در فضــای بــاز وی در حالــی کــه در کنــار 
هیــات همراهــش بــود، ســیگارش را روشــن کــرد کــه 
متاســفانه از ایــن صحنه هــا بــا فوتوشــاپ طرحــی 
ــی و  ــر دهن کج ــی ب ــد مبن ــری زده ش ــد و تیت ساخته ش
ــور  ــر منظ ــات. اگ ــه اعتراض ــه ب ــفیر فرانس ــن س توهی
ایــن اســت کــه بایــد تاکیــد کنــم چنیــن اتفاقــی 
ــه اعتراضــات رفــت.  نیافتــاد و ایشــان بــدون توجــه ب
ــترده ای  ــد گس ــی را در ح ــالت بین الملل ــگاه تعام دانش
ــرادی  ــن اف ــا دعــوت از ســفیر و چنی ــرده، ام ــاز ک آغ
ــفیر  ــود س ــت خ ــت. گام اول، درخواس ــی اس کار خاص
ــگاه  ــت. دانش ــه اس ــگاه مربوط ــور در دانش ــرای حض ب
برتــر  بیــن ســه دانشــگاه  تعبیــری  بــه  فردوســی 
ــگاه و  ــان دانش ــه ای می ــت، تفاهم نام ــور اس ــع کش جام
ــای  ــق وعده ه ســفیر فرانســه امضــا شــد و انشــاهلل طب
ــه  ــکاری الزم ــا هم ــد ت ــن ش ــر ای ــرار ب ــده ق مطرح ش
گســترده تر  همــکاری  زمینــه  تــا  گیــرد  صــورت 
در  فرانســوی  دانشــگاه های  و  فردوســی  دانشــگاه 
ــا  ــا ب ــود.گفتگوی م ــم ش ــش فراه ــم و پژوه ــد عل تولی
دکتــر جــوان جعفــری در اینجــا بــه پایــان رســید امــا 
ــکل  ــری تش ــع گی ــدم موض ــت ع ــد گف ــا بای در انته
ــاوت در  ــرات متف ــالیق و تفک ــا س ــجویی ب ــای دانش ه

ــت. ــل اس ــل تام ــئله قاب ــن مس ــوص ای خص

ــع  ــا تجم ــه ب ــد ک ــر بودن ــجویان پیگی ــان دانش ــن زم ای
ــه  ــن ب ــی م ــد ول ــه کالس را بازگشــایی کنن ــد کاف بتوانن
اینســتاگرام اعــالم می کــردم کــه  درو غ در صفحــه 
شــرایط خــوب اســت چــون تجمــع هیــچ ســودی بــرای 
ــتری  ــای شوش ــه آق ــن جلس ــت. در آخری ــن نداش طرفی
ــان  ــا و آقای ــه خانم ه ــد ب ــرایطی بای ــر ش ــا ب ــد بن گفتن
ــرای  ــد و ب ــه دهی ــه ســرویس ارائ ــه صــورت  جداگان ب
ــه  ــکده ب ــل دانش ــری را در داخ ــکان دیگ ــن کار م ای
ــرای  ــی ب ــاظ مال ــون از لح ــم و چ ــاره می دهی ــما اج ش
ــد  ــایل جدی ــن وس ــل و گرفت ــردن مح ــاره ک ــن اج م
ــالم  ــتاگرام اع ــج اینس ــما در پی ــود رس ــر نب امکان پذی

ــد... ــل ش ــه کالس تعطی ــه کاف ــردم ک ک

چراغ کافه کالس را خاموش کردم چون...
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مســئول کمیته ســبز دانشــگاه فردوســی مشــهد گفــت: اســتفاده از حمــل  و نقــل ســبز و دوچرخه هــای اشــتراکی در برنامه  این دانشــگاه 
قرارگرفتــه اســت. دکتــر فاطمــه طباطبایــی یــزدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا- منطقه خراســان، با اشــاره بــه اینکه طرح دانشــگاه 
ســبز در ســند چشــم انداز دانشــگاه فردوســی قرارگرفتــه شــده اســت، اظهــار کــرد: حمل ونقــل ســبز، مدیریــت پســماند، آمــوزش و 
ترویــج فرهنــگ زیســت محیطی، همــکاری بــا NGO، مدیریــت کاهــش مصــرف انــرژی و مــواد، اســتفاده از آب هــای خاکســتری 
و گیاهــان مقــاوم بــه خشــکی ازجملــه اهدافــی اســت کــه در طــرح دانشــگاه ســبز دنبــال می شــود. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 
بــرای طــرح اســتفاده از معمــاری و مصالــح ســازگار بــا محیط زیســت، مدیریــت کاهــش مصــرف پالســتیک اقداماتــی در دانشــگاه 
فردوســی صــورت می گیــرد کــه از دیگــر اهــداف دانشــگاه ســبز محســوب می شــود. عضــو هیــات علمــی دانشــکده منابــع طبیعــی و 
محیط زیســت دانشــگاه فردوســی مشــهد بابیــان اینکــه مــا در مدیریــت مــواد زائــد و تفکیــک در مبــدا و کاهــش مصــرف انــرژی بــا 
مانیتورینــگ، موفق تــر عمــل کرده ایــم، افــزود: بــا کاهــش مصــرف انــرژی در بخش هــای مختلــف ســازمان ها، می تــوان 20 درصــد 
اتــالف انــرژی را کاهــش داد. طباطبایــی یــزدی بــا اشــاره بــه انرژی هــای تجدیــد پذیر، عنــوان کرد: پژوهشــکده هوا خورشــید دانشــگاه 

فردوســی مشــهد به منظــور تولیــد انرژی هــای پــاک و اســتفاده از انرژی هــای خورشــیدی و بــادی وجــود دارد. دارالفنون
ما از قرن 21 به قرن نوزده رفته ایم!

گزارشی از نشست رونمایی کتاب »جابه جایی دو انقالب«

ــه  ــد.  اندیش ــر بودن ــن ام ــدگان ای ــنهاد دهن ــی از پیش فروغ
ــه  ــدم را ب ــت تق ــن و سیاس ــم زادی دی ــهری در ه ایران ش
سیاســت داد تــا بــه ایــن ترتیــب بتــوان حکومت تشــکیل داد. 
در ایــن کتــاب تاکیــد شــده کــه مــردم فردوســی را بــا ســعید 
ــش از  ــه فردوســی بســیار پی ــی ک ــناختند در حال نفیســی ش
نفیســی شــناخته شــده اســت. مــن از نویســنده کتــاب انتظــار 
ــد  ــان می کن ــی را بی ــه های سیاس ــی اندیش ــه وقت ــتم ک داش
آن هــا را از نظــر سیاســی هــم بررســی کنــد. در مجمــوع بــه 
نظــرم ایــن کتــاب بســیار جــذاب اســت و مــن مطمئنــم بــه 

چــاپ دوم خواهــد رســید
تمهیدات نظری کتاب ضعیف است

دکتــر حســین اکبــری در مــورد کتــاب اظهــار کــرد: بــه نظــر 
مــن تمهیــدات اولیــه نظــری خیلــی در کتــاب قــوی نیســت 
ــژه وقتــی متــن را  ــه وی ــن نظــر کار ضعیــف اســت. ب و از ای
ــم از نظــر جامعه شناســی تاریخــی و جامعه شناســی  می خواهی
ــگ می شــود.  ــن مســاله بســیار پررن ــم ای ــن بررســی کنی دی
از جملــه بخش هایــی کــه تمهیــدات نظــری در آن بــه 
خوبــی مطــرح نشــده در دو مفهــوم دولــت و جامعــه اســت. 
ــت  ــخص نیس ــاب مش ــن کت ــه در ای ــازی از جامع مفهوم س
حتــی مفهوم ســازی از دولــت نیــز مشــخص نیســت. در یــک 
جامعــه قــوی نیرنــگ و دروغ شــکل نمی گیــرد بنابرایــن بــه 
نظــر مــن از نظریــه جامعــه قــوی در برابــر دولــت ضعیــف 
ــف زاده  ــر نج ــن دکت ــت. همچنی ــاع نشده اس ــی دف ــه خوب ب
ــان  ــی از استناداتش ــه خیل ــد ک ــرح می کن ــی را مط روایت های
ــه ایــن  ــه روایت هــای دیگــران اســت و از اشــکاالتی کــه ب ب
کتــاب می تــوان وارد کــرد همیــن نکتــه اســت. یــک ســری 
گزاره هایــی در ایــن کتــاب آمــده کــه مــن احســاس می کنــم 

ــدی  ــتند. متص ــرارداد دانس ــخ ق ــت فس ــدی جه متص
کافــی شــاپ پــس از مدتــی از فســخ قــرارداد پشــیمان 
ــا  ــه ب ــته اند ک ــدد را داش ــایی مج ــت بازگش و درخواس
ــوند. الزم  ــی ش ــه م ــکده مواج ــولین دانش ــت مس مخالف
ــه  ــیتی ب ــالط جنس ــث اخت ــه بح ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــی رد شــده اســت. چنانکــه  ــی تعطیل ــت اصل ــوان عل عن
ــاپ  ــه کافی ش ــد ک ــده داده ان ــولین وع ــد، مس ــر ش ذک
مجــددا بــا مدیریــت جدیــد بازگشــایی شــود. در 

نیــاز بــه مســتندات بیشــتری دارد. شــاید یکــی از نقــاط قوتی 
کــه در ایــن کتــاب وجــود دارد ایــن باشــد کــه یــک ســری 
مدعیــات برخــالف ســنت های رایــج فکــری را بیــان کــرده 
امــا ایــن مدعیــات نیازمنــد یــک ســری فکت هایــی  اســت 
تــا مــا بدانیــم ایــن اتفــاق افتــاده اســت. شــاید بــرای خــود 
نویســنده مســتند باشــد امــا بــرای خواننــده ایــن مســاله باید 
ــک مســاله  ــوان ی ــه عن ــن را ب تشــریح شــود. نجــف زاده دی
ــن  ــه دی ــی ک ــه هنگام ــی ک ــد در حال ــگاه می کن ــی ن فرهنگ
وارد جامعــه می شــود تبدیــل بــه بحثــی اجتماعــی می  شــود. 
دکتــر نجــف زاده قلــم خوبــی دارنــد و داســتان تاریخی خوبــی 
نوشــتند کــه متکــی بــر روایــت  اســت. ایــن افتخــاری اســت 
ــگاه  ــف در دانش ــوم مختل ــته ای در عل ــک کار بین رش ــه ی ک

فردوســی صــورت گرفتــه اســت. 
چگونه ممکن است در جامعه شبکه ای انقالب رخ دهد؟

ــاب  ــن کت ــرد: ای ــح ک ــز تصری ــینایی نی ــد س ــر وحی دکت
ــک  ــالمی را ی ــالب اس ــوی انق ــه س ــروطه ب ــت از مش حرک
ــت  ــی اس ــه طبیع ــی ک ــد در حال ــی می دان ــر غیرطبیع ام
ابتــدا انقــالب مشــروطه رخ دهــد و پــس از قــدرت 
ــای  ــن ج ــد. م ــالمی رخ ده ــالب اس ــون انق ــن روحانی گرفت
ــنده  ــم. نویس ــی می بین ــاب  خال ــری را در کت ــدات نظ تمهی
ــا  ــد ام ــت کردن ــبکه ای صحب ــه ش ــود از جامع ــاب خ در کت
ــه درســتی مطــرح  ــن بحــث در جــای خــود ب ــه نظــرم ای ب
ــوده ای و جامعــه طبقــه ای  نشــده اســت. جامعــه شــبکه ای ت
در ایــن کتــاب مطــرح شــده و کتــاب معتقــد اســت کــه در 
ــروطه رخ داده و  ــار، مش ــد قاج ــران عه ــبکه ای ای ــه ش جامع
ــز انقــالب اســالمی رخ داده  ــوی نی در جامعــه شــبکه ای پهل
اســت. بــرای مــن ایــن پرســش مطــرح اســت کــه  چطــور 

ــای  ــتم ه ــودن سیس ــب ب ــاله نامناس ــه مس ــه جلس ادام
گرمایــش و ســرمایش مطــرح گردیــد کــه ایشــان 
ــد  ــر کردن ــری ذک ــل دیگ ــودگی و عوام ــل را فرس دلی
کــه درحــال پیگیــری مــی باشــد. مشــکل کمبــود 
ســاخت  درحــال  بخــش  تکمیــل  بــا  نیــز  کالس 
ــک راه  ــد. بی ش ــد ش ــع خواه ــه زودی رف ــکده ب دانش
ــد و  ــری، نق ــه گ ــه مطالب ــک مجموع ــح اصــالح ی صحی
ــری و  ــاًل نقدپذی ــی و متقاب ــهای منطق ــری از روش پیگی

فریبا قاسم زاده
 کارشناسی ادبیات فارسی 91

سعید فالح
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پیش گــزارش: دوشــنبه 24 آبــان دانشــکده علــوم اداری و 
اقتصــاد دانشــگاه فردوســی میزبان دوســتداران یــک کتاب 
ــی دو  ــود. »جا به جای ــی ب ــوم سیاس ــوزه عل ــاوت در ح متف
ــه  ــا ب ــه ج ــه ب ــت ک ــی اس ــذاب کتاب ــوان ج ــالب« عن انق
ــالب  ــروطه و انق ــالب مش ــن انق ــوالت الزم بی ــی و تح جای
ــون فکــر  ــا تاکن ــردازد. شــاید بســیاری از م اســالمی می پ
ــدان  ــه چن ــه ای ن ــود در فاصل ــه می ش ــیم ک ــرده باش نک
طوالنــی دو انقــالب در یــک خــاک و ســرزمین روی دهــد. 
ــوع تامــالت  ــن ن ــه ای ــا حــدوی توانســت ب ــن جلســه ت ای
پاســخ دهــد. همچنیــن از جذابیت هــای خــاص خــود ایــن 
کتــاب بین رشــته ای بــودن آن و توجــه همزمــان بــه ســه 
علــم تاریــخ،  سیاســت و جامعــه شناســی بــود. ایــن کتــاب 
ــر مهــدی نجــف زاده اســتاد علــوم سیاســی  ــه قلــم دکت ب
دانشــگاه فردوســی بــه نــگارش درآمــده اســت. در ادامــه 
بــه ســخنان ســه اســتاد دانشــگاه فردوســی؛ یعنــی دکتــر 
ــد  ــر وحی حســین اکبــری؛ اســتادیار جامعــه شناســی، دکت
ســینایی؛ دانشــیار علــوم سیاســی و دکتــر روح اهلل اســالمی 
اســتادیار علــوم سیاســی و همچنیــن نویســنده کتــاب 

می پردازیــم.
ــی  ــندگان انگلیس ــن نویس ــای بهتری ــف زاده هم پ ــم نج قل

اســت.
دکتــر روح اهلل اســالمی در ایــن جلســه اظهــار کــرد: مهــدی 
نجــف زاده قلــم بســیار توانایــی دارد. مــن ایــن ســبک نــگارش 
کــه از صــرف نــگارش آکادمــی خــارج شــده را تنهــا در یــک 

ســری از متــون انگلیســی بســیار عالــی دیــده ام.
ــته اســت و  ــی نداش ــا بررســی سیاس ــر نجــف زاده صرف دکت
بســیاری از آثــار اندیشــه ای و هنرهایــی چــون تئاتــر، ادبیــات 
و ســینما را نیــز تحلیــل کــرده کــه بســیار ارزشــمند اســت. 
کتــاب دارای چارچــوب  روش شناســی اســت و از اصطالحــات 
ــی  و واژگان علمــی بســیاری نیــز کمــک گرفتــه اســت. کتاب
کــه دکتــر نجــف زاده بــه نــگارش آن پرداختــه عنــوان بســیار 
جذابــی دارد کــه در کل نیــز بــه ایــن عنــوان می پــردازد. کار 
بســیار پســندیده ای کــه نویســنده انجــام داده ایــن اســت کــه 
اقدامــات روشــنفکران دینــی را طــی ســال های گذشــته نقــد 
کــرده، کســانی کــه االن جمهــوری اســالمی را نقــد می کننــد 
مــورد خطــاب قــرار داده و می گویــد خــود شــما ایــن فضــا را 
ــن در  ــد؟ م ــد می کنی ــرا آن را نق ــس چ ــد پ ــاد کرده ای ایج
کتــاب چیــزی دیــدم کــه بســیار تعجــب کــردم و آن عنوانــی 
بــود بــه نــام »تولد، تاســیس و تشــکیل اندیشــه ایران شــهری 
و زوال آن«، بــه نظــر مــن هنــوز اندیشــه ایران شــهری ادامــه 
ــروطه  ــود. مش ــرج ب ــرج و م ــروطه دوران ه دارد. دوران مش
زمانــی کــه اتفــاق افتــاد ایــران بــه هــم ریخــت و هــر گروهی 
حکومتــی را پیشــنهاد دادنــد. تنهــا جریانــی که توانســتند یک 
ــت  ــه حکوم ــود ک ــی ب ــد جریان ــه دهن ــوب ارائ ــت خ حکوم
ــی  ــرادی چــون محمدعل ــد. اف ایران شــهری را پیشــنهاد دادن

ــاختار  ــا س ــکلی ب ــتن تش ــود نداش ــه وج ــه ب ــا توج ب
صنفــی  مشــکالت  بــه  رســیدگی  جهــت  منســجم 
ــکده  ــاپ دانش ــی کافی ش ــی تعطیل ــجویان و در پ دانش
مهندســی و دیگــر مشــکالت صنفــی، بــه همــراه تعدادی 
ــی از  ــه نمایندگ ــی ب ــکده مهندس ــجویان دانش از دانش
دیگــر دانشــجویان بــر آن شــدیم تــا مشــکالت را 
ــتا  ــن راس ــم. در همی ــکاس دهی ــت انع ــوزه ریاس ــه ح ب
ــد  تعــداد 600 امضــا طــی ۴ ســاعت جمــع آوری گردی
ــجویان  ــت دانش ــت اکثری ــدم رضای ــر ع ــدی ب ــا تایی ت
ــا  ــد. نهایت ــکده باش ــق دانش ــاپ موف ــی کافی ش از تعطیل
آقــای دکتــر رجبــی،  بــا جنــاب  ای  طــی جلســه 
ســاده  دکتــر  آقــای  جنــاب  و  دانشــکده  ریاســت 
ــان  ــه ایش ــکالت ب ــاره ای از مش ــکده، پ ــت دانش معاون
ــل  ــری قاب ــا پاســخگویی و پیگی ــه ب ــد ک منعکــس گردی
تقدیــر ایشــان همــراه بــود. ایشــان ضمــن ارایــه 
ــش  ــت افزای ــده جه ــام ش ــور انج ــامل ام ــی ش گزارش
درب  احــداث  دالیــل  جملــه  )از  دانشــجویی  رفــاه 
ــان  ــه بی ــه(، ب ــود بودج ــم کمب ــکده علیرغ ــد دانش جدی
ــد  ــاپ پرداختن ــی ش ــت کاف ــی موق ــی تعطیل ــت اصل عل
ــخص  ــا ش ــه زودی ب ــه ب ــد ک ــاعد دادن ــول مس و ق
دیگــری جهــت راه انــدازی مجــدد آن قــرارداد بســته 
ــی  ــی تعطیل ــت اصل خواهــد شــد. ریاســت دانشــکده عل
ــد پخــش  ــط )مانن ــت ضواب ــدم رعای ــی شــاپ را ع کاف
ــا  ــت ب ــار ناشایس ــدی آن، رفت ــوی متص ــینی( از س س
ــود  ــت خ ــرارداد و درخواس ــد ق ــام موع ــولین، اتم مس

می شــود در یــک جامعــه تــوده ای کــه هیچ گونــه همبســتگی 
وجــود نــدارد انقــالب  شــکل گیــرد در حالــی کــه انقــالب 
مســتلزم همبســتگی اســت. ایــن را مــی دانیــم کــه از نظــر 
نظــری می تــوان یــک ایــده ال تایپــی درســت کــرد و درآن 
ــر  ــت ام ــا واقعی ــرد ام ــت ک ــوده ای صحب ــه ت ــک جامع از ی
چنیــن نیســت. بنابرایــن ایــن مســئله نیــاز بــه توضیــح دارد 
کــه چــه در ایــران مشــروطه، چــه در ایــران دوران انقــالب 
ــه آن  ــوان ب ــه نمی ت ــم ک ــی روبه روی ــات متفاوت ــا اتفاق ــا ب م
یــک ســره جامعــه شــبکه ای یــا جامعــه تــوده ای را اطــالق 
ــاب می نویســد  ــروز کت ــه ام ــن کســی ک ــه نظــر م ــرد. ب ک
بیشــتر از یــک کار اقتصــادی کــرده اســت. او بــه نوعــی یک 

مجاهــدت می کنــد.
ما از قرن 21 به قرن 19 رفتیم

مهــدی نجــف زاده مولــف کتــاب عنــوان کــرد: ما از قــرن 21 
بــه قــرن 19رفتیــم، چــون پژوهش هــا نشــان می دهــد بــر اثــر 
گــذر زمــان مــردم از دیــن دور شــده اند نــه نزدیــک. انقــالب 
ــه  ــداول اســت و ب اســالمی برخــالف جهــت انقالب هــای مت
جــای آن کــه از یــک انقــالب دینــی بــه یــک انقــالب غیــر 
دینــی برســد از انقالبــی غیــر دینــی بــه دینــی رســیده اســت. 
یکــی از ناقــدان اظهــار کــرد کــه ایــن رونــد طبیعــی بــوده کــه 
انقــالب مشــروطه اول رخ دهــد بعــد انقــالب اســالمی؛ چــون 
در طــی زمــان روحانیــون قــوی شــدند و مــن بــه غلــط ایــن 
مســاله را رونــدی غیــر طبیعــی دانســته ام. مدنظــر من ســنگ 
زیریــن انقــالب در ایــن کتــاب بــوده اســت. بــه ایــن معنــا که 
ــران طــی شــد برخــالف شــکل  ــا پروســه ای کــه در ای قائدت
رایــج بــود. بــه ایــن معنــا کــه رضاشــاه جامعــه شــبکه ای را 
درهــم کوبیــد امــا بــا ایــن حــال می بینیــم کــه آن چــه رضــاه 
شــاه در جامعــه ایــران می کنــد اثــر نمی گــذارد و جامعــه بــا 
ــود  ــر کمب ــدان ب ــد ناق ــوص نق ــد. در خص ــه می کن آن مقابل
تمهیــدات نظــری می توانــم بگویــم کــه مــردم امــروز عالقه ای 
ــدات باعــث مــی شــود  ــد. تمهی ــدات نظــری ندارن ــه تمهی ب
کــه مــردم اشــتیاق کمــی در مطالعــه کتــاب نشــان دهنــد و 
بــه همیــن خاطــر هــم ســعی کــرده ام بــر روی آن هــا خیلــی 
مانــور ندهــم. اینکــه در جامعــه تــوده ای میتوانــد انقــالب رخ 
 دهــد ســخن مــن نیســت و اندیشــمندانی پیــش از مــن اظهــار 
ــت.  ــی اس ــالب خاص ــران انق ــای ای ــه انقالب ه ــد ک کرده ان
یعنــی در ایــران طبقه هــا علیــه هــم مقابلــه نمی کردنــد بلکــه 
همگــی بــر علیــه یــک نفــر مخالفــت می کردنــد. مــن اساســا 
معتقــد هســتم دنیــا روایــت اســت؛ مهــم این اســت کــه کدام 
ــن اســت کــه  ــی مهــم ای ــه قول ــت مســلط می شــود و ب روای
مــردم کــدام روایــت را جــدی  بگیرنــد. مــن اگــر می خواســتم 
بــه ســنت نویســندگان قبلــی پیــش بــروم کتــاب نیــز همــان 
می شــد کــه دیگــران نوشــتند. ایــن نویســنده تصریح کــرد: در 
خصــوص ایــن نظــر ناقــدان کــه گفتنــد برخــی از گزاره هــای 
ــم کــه قلــم مــن کمــی  ــم بگوی ــدارد، می توان مــن ســندیت ن
این گونــه هســت کــه جملــه آخــر را کوبنــده مطــرح می کنــم 
تــا توجــه خواننــده بــه آن بیشــتر شــود نــه ایــن کــه بخواهــم 

ســندیت ســازی کنــم.

ــه آن مــی باشــد.بنابراین، دانشــجویان  ــی ب پاســخ منطق
بایــد همــواره در تعامــل بــا مســولین باشــند و پیگیــری 
ــع  ــد. وقای ــود بدانن ــه خ ــده را وظیف ــای داده ش وعده ه
ــی،  ــورای صنف ــود ش ــدم وج ــه ع ــان داد ک ــر نش اخی
مشــکل  بســیار  را  دانشــجویان  مشــکالت  پیگیــری 
ــی  ــا تشــکیل شــورای صنف ــه ب ــد اســت ک ــد. امی می کن
دانشــجویان  صنفــی  مشــکالت  پیگیــری  قدرتمنــد، 

ــد. ــته باش ــخصی داش ــیر مش مس

پیگیری 600 امضاء
گزارشی از دیدار با رئیس دانشکده مهندسی
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ــده  ــان بهــار آین ــا پای ــل ت ــکا، حداق ــن پســر رئیس جمهــور منتخــب آمری ــد کــه همســر و کوچکتری ــع اعــالم کردن برخــی مناب
و بــه اتمــام رســیدن ســال تحصیلــی کنونــی، بــا »دونالــد ترامــپ« بــه کاخ ســفید نخواهنــد رفــت. بــه گــزارش فــارس، منابــع 
ــد  ــن پســر »دونال ــپ« همســر و کوچک تری ــارون ترام ــپ« و »ب ــا ترام ــه »مالنی ــد ک ــالم کردن ــکا اع ــی آمری ــت انتقال ــم دول تی
ترامــپ« رئیس جمهــور منتخــب آمریــکا بــا توجــه بــه حساســیت بیــرون آوردن پســر 10 ســاله ترامــپ از مدرســه در میانــه 
ســال تحصیلــی، حداقــل تــا بهــار آینــده در نیویــورک خواهنــد مانــد و بــه همــراه رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا بــه کاخ ســفید 
نمی رونــد. شــبکه »ای بــی ســی نیــوز« گــزارش کــرد، بــارون در مدرســه ای در »منهتــن« تحصیــل می کنــد و بــه همیــن دلیــل 
ــد ترامــپ  ــرد. مراســم تحلیــف دونال ــه ســر خواهنــد ب ــرج ترامــپ ب ــه همــراه مــادرش در طــول دوران تحصیــل خــود در ب ب
بعنــوان رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا در تاریــخ 20 ژانویــه )اول بهمــن مــاه( خواهــد بــود. ترامــپ در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
گفــت کــه بعــد از مراســم تحلیــف بــه کاخ ســفید مــی رود. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال خبرنــگاران کــه آیــان مالنیــا و بــارون 

ــا او همــراه می شــوند، گفــت: »خیلــی زود. بعــد از آنکــه بــارون مدرســه اش را بــه پایــان برســاند.« نیــز ب نگاه ویژه

ترامپیسم

پیرامون انتخابات آمریکا

ترامپـیسم

شــدت از انقــالب آمریــکا و ســاختار آن دفــاع می شــود و آرنــت 
معتقــد اســت کــه فیلســوف اصلــی کــه در آمریــکا تاثیــر گــذار 
بــوده »مونتســکیو« اســت. فــردی کــه نظریه تفکیــک قــوا، قانون 
اساســی و تاســیس یــک حکومــت بــر مبنــای اعتــدال را تئوریــزه 
کــرده اســت. الکســی دو توکویــل فیلســوف شــهیر فرانســوی هم 
پــس از ســفرش بــه آمریکا ســاختار سیاســی آمریکا را می ســتاید 
و از جمــع شــدن مذهــب و دموکراســی در ایــن ســرزمین تعریف 
ــن  ــادل بی ــک تع ــی ی ــی فیلســوفان سیاس ــه طورکل ــد. ب می کن
نخبــگان و مــردم در آمریــکا را متصــور هســتند. ولــی در ظاهــر 
ایــن رویــدادی کــه امــروز اتفــاق افتــاده اســت عادی نیســت مگر 
اینکــه اعتقاد داشــته باشــیم ســاختارهای کنترلــی آمریــکا بتوانند 
ترامــپ و رویه هایــی کــه باعــث شــد آرا را بــه ســمت خــودش 
بکشــاند را محــدود کننــد که منجــر شــود ترامــپ از مواضع خود 
کوتــاه بیایــد. بــه نظــر مــن انتخــاب ترامــپ بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور آمریــکا شــرایط بحرانــی را بوجود آورده اســت. شــخصی 
بــه قــدرت رســیده کــه اساســا ســاختار سیاســی را نمی شناســد 
ــرح  ــاده مط ــی س ــزرگ راه حل های ــکالت ب ــل مش ــرای ح و ب
می کنــد.  ترامــپ بــا عوام گرایــی آمریکا محــور، توانســت رای هــا 

را بــه ســمت خــود بیــاورد.
- بــا توجــه بــه صحبــت چهره هــای مختلــف هــر دو جنــاح از 
برنــی ســندرز بگیرید تــا خــود ترامــپ در مذمت دموکراســی 
غیرمســتقیم، آیا سیســتم رای گیری غیرمســتقیم و آراء الکترال 

ــت؟ هنوز راهگشاس
ــتم  ــه سیس ــر این ک ــی دال ب ــچ مدرک ــف زاده: هی ــر نج - دکت
ــکا  ــی در آمری ــوام گرای ــن ع ــدن ای ــود آم ــث بوج ــرال باع الکت
ــی در  ــه های عوام گرای ــه ریش ــرا ک ــدارد چ ــود ن ــد وج شده باش
ســاختار سیاســی آمریکا نیســت. در کشــور آمریکا شخص رئیس 
جمهــور دارای قــدرت فــراوان اســت و حــال اگــر سیســتم الکترال 
نباشــد چــه تضمینــی وجــود دارد کــه وضعیــت بغرنج تــر نشــود. 
بــه نظــر مــن روی کار آمــدن شــخصیتی ماننــد ترامــپ ارتباطی 
بــا سیســتم رای گیــری انتخابــات نــدارد و مرتبــط بــا محتــوای 
سیاســت در آمریــکای امــروز اســت. ســاختار کنترلی آمریــکا در 
واقــع هدفــش ایــن بــود کــه هــم از اســتبداد جلوگیری کنــد و هم 
از پوپولیســم. اتفاقــا در دموکراســی مســتقیم هیچ تضمینــی وجود 

نــدارد این هــا را بتــوان از بیــن بــرد.
- از دکتر اســالمی ســوالی داشــتم. آیــا این مدعا صحیح اســت 
کــه در آمریــکا سیســتم سیاســی به گونــه ای طراحی شــده که 
هــر فــرد بــا هــر ویژگــی و رفتــاری توســط ســاختارها مهــار 
می شــود و جلــوی ظهــور افــرادی بــا ویژگی هــای ایدئولوژیــک 

ــود؟ ــه می ش ــاه گرفت و فیلسوف ش
- دکتــر اســالمی: مــا و هــر کشــور دیگــری نمی توانیــم از زاویــه 
دیــد خودمــان بــه آمریکا نــگاه کنیم. آمریــکا نظام سیاســی، نظام 
انتخاباتــی و نظــام حزبــی خوبــی دارد. آمریــکا را نمی تــوان یــک 
کشــور متمرکــز دانســت بلکــه ایــن کشــور کامــال غیرمتمرکــز 
اســت. یعنــی ایالت هــای آمریــکا دارای قــدرت فــراوان هســتند 
و ســاختار سیاســی و قوانیــن متفاوتــی دارنــد. هم چنیــن احــزاب 
ــف زاده  ــر نج ــه دکت ــور ک ــد و همان ط ــکا قدرتمندن در آمری
ــه  ــرا ب ــت مداران عوام گ ــی سیاس ــم و قدرت یاب ــد پوپولیس گفتن
عوامــل متعــددی برمی گــردد کــه اتفاقــا اگــر سیســتم انتخابــات 
رای گیــری مســتقیم باشــد قــدرت احــزاب کمتــر می شــود کــه 
ــراد  ــدن اف ــل روی  کار آم ــود از عوام ــه ی خ ــه نوب ــر ب ــن ام ای
ــه ســمتی  ــردم ب ــکا م ــه آمری ــروز در جامع ــرا اســت. ام عوام گ
رفته انــد کــه مســائل اقتصــادی و پولــی در اولویــت مطالباتشــان 
قــرار گرفته اســت کــه همیــن موضــوع باعــث می شــود افــرادی 
ماننــد ترامــپ بــه پیــروزی برســند. در واقع ایــن نوع اندیشــه در 
کل دنیــا بوجــود آمــده و در اکثــر کشــورها می تــوان ایــن موضوع 

ــد؟ ــان می دانن ــک ابرقهرم ــه ی ی ــه منزل ــپ را ب ترام
ــاره  ــالمی اش ــر اس ــه دکت ــور ک ــف زاده: همانط ــر نج - دکت
ــکا  ــه داخــل آمری ــد، امــروزه مــردم آمریــکا نگاهشــان ب کردن
معطــوف شــده اســت. بنابرایــن دیگــر مفهــوم ابرقهرمــان معنی 
ــه  ــه در این گون ــور ک ــر همانط ــرف دیگ ــد. از ط ــدا نمی کن پی
فیلم هــا مشــاهده می کنیــم، ابرقهرمان هــا از ماوراء طبیعــه 
بــه زمیــن می آینــد ولــی افــرادی کــه بــه ترامــپ رای داده انــد 
ــر  ــا دغدغه هــای زمینــی کــه خواســتار ب اشــخاصی هســتند ب
هــم زدن ســاختار داخلــی آمریــکا هســتند، چــرا کــه معتقدنــد 
ایــن ســاختار باعث شــده وضعیــت اقتصــادی و هویتــی بغرنجی 

بــرای آن هــا بوجــود آیــد.
ــن در  ــوع دکتری ــه ن ــکا س ــه در آمری ــه این ک ــه ب ــا توج - ب
ــن همیلتونیســم  ــی دکتری سیاســت خارجــه وجــود دارد. اول
ــی  ــد دوم ــی می باش ــای آمریکای ــر ارزش ه ــی ب ــه مبتن ک
دکتریــن جکسونیســم کــه بیشــتر مبتنــی بــر منافــع آمریــکا 
و معتقــد بــه دخالــت آمریــکا در کشــورهای مختلــف اســت 
ــه ی  ــه منزل ــع ب ــه در واق ــم ک ــن ویلسونیس ــومی دکتری و س
تمامــی ارزش هــای آمریکایــی و ارائه یــک الگــو از آمریکا در 
عرصــه جهانــی اســت، آیــا می تــوان بــا توجــه بــه شــعار های 
انتخاباتــی ترامــپ دکترینــی بــرای سیاســت خارجی اش 

متصــور بــود؟
ــه اعتقــاد مــن نمی شــود ایــن موضــوع را  - دکتــر اســالمی: ب
پیش بینــی کــرد. چــون ترامــپ اصــال فــرد رویه منــدی نیســت 
و در ســوابقش حتــی بارهــا حزب متبوعــش را تغییر داده اســت. 
از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه این کــه پســت سیاســی نداشــته 
و درســی هــم در عرصــه سیاســت نخوانــده و بالتبــع عرصــه ی 
ــی  ــل پیش بین ــال غیرقاب ــد کام ــوب نمی شناس ــی را خ سیاس
اســت. ولــی دو متغیــر در مــورد وی مشــخص اســت: یکــی ایــن 
موضــوع کــه فــردی محافظــه کار اســت و دوم این کــه ملی گــرا 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه معتقــد اســت منافــع آمریکا بــر همه 
امــور اولویــت دارد. اگــر بخواهیــم بــه صــورت مــوردی مواضــع 
ــد در دو  ــران بررســی کنیــم آنهــا را بای ترامــپ را در مــورد ای
ــم. مواضــع  ــی تقســیم بندی کنی ــت و منف ــته مواضــع مثب دس
مثبــت او عبارتنــد از: مــورد اول تاجرمســلک بــودن وی اســت 
کــه برخــی معتقدند منجــر بــه عــدم موضع گیــری ایدئولوژیک 
ــره  ــا او مذاک ــوان ب ــذا می ت ــران می شــود ل ــه ای محــور وی علی
کــرد. مــورد دوم اشــاره بــه اســتقالل مالــی و عــدم کمک گرفتن 
وی از هیــچ فــرد و گروهــی دارد کــه می توانــد نشــانه  اســتقالل 
فکــری و عملــی او باشــد. مــورد ســوم بیانگر سیاســت بازگشــت 
بــه خانــه ترامــپ اســت کــه بــاور دارد در دوران ترامــپ خبری 
ــارم  ــورد چه ــکا نیســت. م ــه آمری از سیاســت های تجاورگرایان
ــرائیل  ــه اس ــن و دوری وی ب ــه پوتی ــپ ب ــی ترام ــم نزدیک ه
ــی  ــع منف ــا مواض ــت. ام ــش اس ــب دموکرات ــه رقی ــبت ب نس
ترامــپ علیــه ایــران بــه ایــن قــرار اســت: مــورد اول سیاســت 
ضــد قدرت گیــری ایــران اســت کــه او بــه کــرات گفتــه اســت. 
مــورد دوم مخالفــت علنــی وی بــا برجــام اســت. مــورد ســوم 
البــی اعــراب و اســرائیل بــا رئیــس جمهــور آمریکاســت. وقتــی 
ــی نیــز نمی توانیــم  ــکا رابطــه ای نداریــم طبعــا الب ــا آمری مــا ب
ــدرت  ــدم ق ــن عوامــل، مــن معتق داشته باشــیم. در مجمــوع ای
بــازی کــردن بــا حریــف مهم تریــن متغیــر اســت کــه بــه دلیل 
عــدم رابطــه ی مــا بــا آمریــکا نســبت بــه ســایر کشــورهایی که 
بــا آمریــکا رابطــه دارنــد، امــکان ائتــالف کشــورهای منطقــه و 
آمریــکا علیــه ایــران باالســت. بنابرایــن بــه اوضــاع روابــط ایران 

ــن نیســتم. ــکا در دوران ترامــپ خوش بی و آمری
- دکتــر نجــف زاده: وقتــی به شــعارهای تبلیغاتی آقــای ترامپ 
ــکار تهاجمــی نداشــته و  ــگاه می کنیــم درمی یابیــم کــه وی اف ن
بیشــتر مواضعــش سمت و ســوی دفاعــی دارد. بــه عنــوان نمونه، 
در ســخنرانی هایش از کشــیدن دیــوار در مــرز مکزیــک صحبت 
کــرده و در خاورمیانــه تنهــا بــه مســئله داعــش توجــه داشــته و 
خیلــی ســاده انگارانه اعــالم کــرده می توانــد در مــدت کوتاهــی 
مســئله ی داعــش را حــل کنــد. بنابرایــن نکتــه اول ایــن اســت 
کــه ترامــپ بــه دلیــل تفکراتــش بســیار تدافعــی عمــل خواهــد 
کــرد و از ایــن لحــاظ وقتــی تدافعــی عمــل کنــد یعنــی لبــه ی 
لفاظی هــای بیــن ایــران و آمریــکا بیشــتر از ایــن تیــز نخواهــد 
شــد، مگــر اینکــه شــرایط ویــژه ای رقــم بخــورد. نکتــه ی دوم، 
منفعت محــوری نهفتــه در شــعارهای وی اشــت. بــه طــور مثــال 
ترامــپ در ســخنرانی هایش معتــرض بــود که چــرا ما بایــد پول 
امنیــت عربســتان ســعودی را بپردازیم. لــذا در رفتار ســمبولیک 
سیاســت خارجی آمریــکا، رویــه ی منفعــت محوری غلبــه خواهد 
کــرد. بنابرایــن ایــران در منطقــه ی خاکســتری سیاســت خارجی 
ــه  ــی این ک ــه ی خاکســتری یعن ــرد. منطق ــرار می گی ــکا ق آمری
ایــران مســاله بغرنجــی نیســت. نکتــه ی ســوم این کــه وقتــی به 
ــگاه می کنیــم، تناقــض عجیــب و غریبــی  شــعارهای ترامــپ ن
ــدن  ــک ش ــال از نزدی ــوان مث ــه عن ــود. ب ــده می ش در آن دی
بــه روســیه صحبــت کــرده اســت ولــی از نزدیکــی بــه ایــران... 

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی و حقوق

ــاه  ــنبه 26 آبان م ــرد چهارش ــر س ــرد: بعدازظه ــش میزگ پی
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی میزبان دو تن از اســاتید 
ــدی  ــر مه ــی دکت ــگاه فردوس ــی دانش ــوم سیاس ــنام عل خوش
ــواالتی  ــه س ــا ب ــود ت ــالمی ب ــر روح اهلل اس ــف زاده و دکت نج
پیرامــون نتایــج انتخابــات بهــت آور آمریــکا پاســخ دهنــد. در 
ایــن میزگــرد همــراه بــا مــن، علــی قدیــری و فرنــام شــکیبافر، 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته علــوم سیاســی 
حضــور داشــتند تــا بــا پرســیدن ســوال هایی گــره از معمــای 
انتخابــات آمریــکا بــاز کنیــم. معمایــی کــه گویــا هنــوز حــل 

نشــده اســت. 
- اســاتید گرامــی چــرا پوپولیســم در آمریــکا پیــروز شــد؟ در 
ســاختار سیاســی آمریــکا کــه قــرار بود یــک سیســتم کنترلی 
و دموکراســی غیرمســتقیم نــه باعــث کناره گیری مردم شــود و 
نــه اینقــدر عوام گرایانــه باشــد که نخبــگان در آن هیچ نقشــی 
ــاد کــه شــخصیتی هم چــون  نداشــته باشــند چــه اتفاقــی افت

ترامــپ بــه کاخ ســفید راه یافــت؟ 
- دکتــر نجــف زاده: اساســا در ســاختار سیاســی آمریکا، سیســتم 
آرای الکتــرال بــرای جلوگیــری از پوپولیســم درنظــر گرفته شــده 
ــاالت متحــده  ــات ای ــم در انتخاب ــگان را ه ــر نخب ــوان نظ ــا بت ت
آمریــکا دخالــت داد. امــا ســوالی کــه اینجــا ایجــاد می شــود ایــن 
اســت کــه آیــا پوپولیســم در ایــن انتخابــات پیــروز شــده اســت؟ 
در پاســخ بایــد گفــت شــاید پوپولیســم پیــروز نشــده باشــد! زیرا 
آقــای ترامــپ یــک شــخصیت ناشــناخته بــود کــه بــه یک بــاره 
ــی چــون حرف هایــی کــه او مــی زد در ســاختار  ظهــور کــرد ول
آمریــکا نمی گنجیــد و شــناختی از وی وجــود نداشــت باعث شــد 
کــه افــراد تصور کننــد انتخــاب ترامپ یــک انتخاب پوپولیســتی 
ــوده و پوپولیســم پیــروز ایــن انتخابــات شــده اســت. در واقــع  ب
مشــاهده می کنیــم کــه همین عامــل ناشــناختگی نیز بــه انتخاب 
ترامــپ کمــک کرده اســت. علــل دیگــری نیــز در این بیــن وجود 
ــدرت  ــاله ق ــد از دوران هشت س ــواه بع ــپ جمهوری خ دارد. ترام
دموکرات هــا رای آورد. بــه عبــارت دیگــر رای هــای الکترالــی کــه 
بــه نفــع ترامــپ ریختــه شــد رای بــه شــخص او نبــود بلکــه رای 
بــه جمهــوری خواهــان بــود. آرای الکتــرال باعــث شــد کــه حتی 
افــرادی کــه عالقــه ای بــه ترامــپ نداشــتند ولــی طرفــدار حزب 
جمهوری خــواه بودنــد بــه وی رای دهنــد تــا یــک فــرد از حــزب 
مقابــل رای نیــاورد. بنابرایــن همــه آراء را نبایــد بــه حســاب خود 
ترامــپ دانســت بلکــه شــرایط بغرنجــی بوجــود آمــده بــود کــه 
باعــث شــد بخشــی از نخبــگان جمهوری خــواه هــم بــه ترامــپ 
رای دهنــد. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط نمی شــود گفت پوپولیســم 
رای آورده اســت بلکــه نخبــگان بــا ایــن تفکــر کــه بــا سیســتم 
آمریــکا می تــوان جلــوی اقدامــات رئیــس جمهــور را گرفــت و با 
ایــن سیســتم کنترلی می تــوان منافــع جمهــوری خواهــان را پیش 

بــرد، بــه ترامــپ رای دادنــد.
- در مــورد هشــت ســال روی کار بــودن دموکراتهــا و اینکــه 
باعــث شــد مــردم بــه ســمت جمهوریخواهــان برونــد، وقتــی 
ــم کــه  ــم مشــاهده می کنی ــکا هــم می نگری ــخ آمری ــه تاری ب
در اکثریــت مــوارد پــس از هشــت ســال قــدرت داشــتن یــک 
حــزب، قــدرت بــه حــزب دیگــر منتقــل شــده اســت، آیــا در 

ایــن موضــوع یــک نــوع جبرگرایــی نانوشــته وجــود دارد؟
- دکتــر نجــف زاده: ببینیــد بــا فــرض پذیرش چرخــش قدرت 
میــان دو حــزب اصلــی در آمریــکا وقتی شــخصیت خانم کلینتون 
را بررســی می کنیــم، می بینــم کــه ویژگــی خــاص و کاریزمایــی 
بــرای مشــتاق کــردن مــردم نــدارد و در بیــن مــردم آمریــکا هم 
حتــی مشــاهده می کردیــم کــه ایــن انتخابــات را در واقــع انتخاب 
بیــن بــد و بدتــر می دانســتند. بــه عبــارت دیگــر وقتــی مــردم 
آمریــکا بــه ســوابق کلینتــون نــگاه می کردنــد، اشــتباهات فاحش 
وی در سیاســت گذاری هایش قابــل اغمــاض نبــود. بنابرایــن ایــن 
موضــوع و همچنیــن عــدم تجربــه و ناشــناختگی ترامــپ یــک 
حســن بــرای ترامــپ بــود کــه آراء را به ســمت خودش کشــاند. 
البتــه ایــن موضــوع در مــورد اوبامــا هــم اتفــاق افتــاد کــه اســم 
ــم  ــان ه ــان زم ــه هم ــتند! در صورتی ک ــم نگذاش آن را پوپولیس
فضایــی بوجــود آمــده بــود کــه ناشــناخته بــودن اوباما باعث شــد 

رای هــای زیــادی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
- دکتــر اســالمی: مــن از دیــدگاه تاریخــی و اندیشــه ای نکاتــی را 
در ایــن مــورد بیــان می کنــم. در تاریــخ فلســفه سیاســی متفکــر 
خیلــی مهمــی بــه نــام »هانــا آرنــت« وجــود دارد کــه درکتابــی 
ــد؛  ــالب را بررســی می کن ــوع انق ــالب« دو ن ــوان »انق تحــت عن
یکــی انقالب فرانســه و دیگــری انقــالب آمریکا. در بخشــی از این 
کتــاب می گویــد متفکــری کــه تفکراتــش در فرانســه حاکم شــد 
»روســو« بــود و یــک نوع رمانتیسیســم بوجــود آمد کــه منجر به 
قــدرت رســیدن مــردم شــد کــه البتــه ســاختار سیاســی معقولی 
نداشــت تــا بتوانــد دموکراســی را برقرار کنــد. در همیــن کتاب به 

را مشــاهده کــرد.
- اگــر تحلیل هایــی کــه پیرامــون چرایــی انتخاب ترامپ شــده 
ــب اول کــه  ــب می گنجــد. قال ــم در دو قال را دســته بندی کنی
سیاســی صــرف اســت عوامــل داخلــی آمریــکا نظیــر عملکرد 
ــون،  ــودن کلینت ــول ب ــا، نامقب ــن دموکرات ه ــف کمپی ضعی
تخریــب نامزدهــای مســتقل آمریــکا توســط دموکرات هــا و ... 
را باعــث انتخــاب ترامــپ می دانــد امــا قالــب دوم که  فلســفی، 
سیاســی اســت انتخــاب ترامــپ را به مــوج ناسیونالیســم که در 
جهــان راه افتاده اســت مرتبــط می دانــد. موجــی کــه از بریتانیــا 
و خــروج ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا آغــاز شــده و امــروز بــه 
آمریــکا رســیده اســت. بــا توجــه بــه ایــن دو قالــب متفــاوت 

تحلیــل شــما اســاتید در این بــاره چیســت؟
ــه  ــل جامعــه شــناختی از جامع ــر تحلی ــر نجــف زاده: اگ - دکت
آمریــکا داشــته باشــیم، مشــاهده می کنیــم کــه اقلیــت جامعــه 
آمریــکا ماننــد سیاه پوســتان و مســلمانان کــه منافــع آن هــا بــا 
توجــه بــه ســخنان ترامــپ در خطــر بــود، بــه وی رای ندادنــد 
امــا اکثریــت جامعــه آمریــکا بــا توجــه بــه اینکــه اعتقــاد دارنــد 
اقلیت هــا باعــث محــدود شدن شــان شــده اند بــا ترامــپ همــراه 
شــدند. از ســوی دیگــر بخــش دوم افــرادی کــه بــه ترامــپ رای 
دادنــد افــراد بــاالی چهــل و پنــج ســال بودنــد. ایــن قشــر دیگــر 
دغدغه هــای لیبرالیســتی و فلســفی ندارنــد و بیشــتر بــه دنبــال 
تثبیــت وضعیــت زندگــی خودشــان هســتند. در ایــن جاســت که 
می تــوان اثــرات بحــران اقتصــادی چندســال پیــش را مشــاهده 
کــرد. بنابرایــن بســیاری از طبقــات آمریکایــی کــه ثبــات زندگی 
بــرای آن هــا مهم تــر بــود بــه ســمت ترامــپ رفتنــد. بــه طــور 
ــرا و  ــراد ملی گ ــد، اف ــپ رای داده ان ــه ترام ــه ب ــرادی ک ــی اف کل

ــتند. محافظه کار هس
- دکتــر اســالمی: یکــی از پیشــگامان پدیــده ی جهانــی شــدن، 
ــری کــه داشــت  ــدرت برت ــت ق ــه عل ــکا ب ــود. آمری ــکا ب آمری
توانســت بــا نخبــگان خــود رونــد جهانــی شــدن را تســریع کنــد. 
ــت های  ــداوم سیاس ــع ت ــز مداف ــون نی ــالری کلینت ــا و هی اوبام
ــدرت  ــر ق ــی ب ــه مبتن ــدنی ک ــد. جهانی ش ــدن بودن جهانی ش
ــت  ــات در دس ــوژی و اطالع ــا تکنول ــت و طبع ــات اس اطالع
ــکا ماننــد  آمریکاســت. امــا طیف هــای مختلفــی از مــردم آمری
افــراد مســن، کارگــران صنایع کوچک و ... که نقشــی در مناســبات 
ــال  ــان در ح ــد حقوقش ــاس کردن ــد احس ــد ندارن ــدرت جدی ق
تضییــع اســت. لــذا ایــن افــراد بــه اندیشــه های محافظه کارانــه و 
ملی گرایانــه ای کــه ترامــپ مبلغ آن هــا بــود گرایش پیــدا کردند. 
ترامــپ ادعــا می کــرد هیچ چیــز بــه انــدازه خــود آمریــکا بــرای 
مــن اهمیــت نــدارد. بنابرایــن می تــوان ادعــا کــرد متــن آمریــکا 
بــه ترامــپ رای داد. یعنــی سفیدپوســتان و حتــی طبقــات بــاالی 
جامعــه ی آمریــکا البتــه بــا اختــالف نــه چنــدان زیــادی ترامــپ 
را برگزیدنــد. ایــن افــراد را می تــوان محافظــه کاران ملی گــرا نــام 
نهــاد. می تــوان این گونــه تحلیــل کــرد کــه ملی گرایــی در قــرن 
21 در حــال بازگشــت اســت. صــدای تومــاس هابز دوباره شــنیده 
می شــود. هابــزی کــه معتقــد بــود دولت هــای ملــی هســتند کــه 
توانایــی ایجــاد امنیــت و زدودن تــرس بــرای مــردم را دارنــد. در 
جهــان امــروز پــس از عصــر جهانی شــدن مــردم دوبــاره در حــال 

بازگشــت بــه خانه هــای خودشــان هســتند.
- ســوالی مرتبــط بــا ایــن بحــث از دکتــر نجــف زاده دارم. 
ــر  ــپ در اث ــه رای آوری ترام ــد ک ــراد معتقدن ــی از اف خیل
ــکا طــی هشــت ســال  ــردم آمری ــود کــه در م ــی ب نارضایت
گذشــته بوجــود آمــده بــود. از طــرف دیگــر مــا بــا ســینمای 
هالیــوودی مواجهیــم کــه در آن فیلــم های ابرقهرمانی ســری 
مــارول بســیار پرطرفــدار اســت. آیــا از کنــار هــم قــرار دادن 
ــکا  ــردم آمری ــت م ــه گرف ــوان نتیج ــزاره می ت ــن دو گ ای
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دموکرات یا جمهوری خواه؟ مساله این است.

آیا ترامپ احمدی نژاد آمریکاست؟

ــت  ــوده اس ــا ب ــود آنه ــت خ ــه دس ــده ب ــاخته ش س
ــن  ــتیم. در ای ــاهد هس ــالف آن را ش ــل خ ــه در عم ک
ــزار  ــری از اب ــا بهره گی ــواره ب ــا هم ــرات ه ــن دمک بی
فشــار بیــن المللــی و تحریم هــای کمرشــکن ســعی 
در اجبــار ایــران بــرای کشــاندن پــای میــز مذاکــره و 
تحمیــل خواسته هایشــان بوده انــد و همان گونــه کــه 
ــا در شــورای  ــه م ــه علی ــی ک ــر تحریم های ــم اکث می بینی
امنیــت ســازمان ملــل و کنگــره امریــکا تصویــب شــده 
ــوده  ــا ب ــوری دمکرات ه ــت جمه ــان ریاس ــت در زم اس
اســت نظیــر تحریــم هــای ابتــدای انقــالب توســط 
ــکا  ــاک امری ــرف خ ــد تص ــی مانن ــر دالیل ــا ب ــر بن کارت
ــتن  ــا گذاش ــر پ ــکا، زی ــفارت آمری ــه تســخیر س در قضی
لبنــان و  از حــزب اهلل  اصــول دیپلماتیــک، حمایــت 
تهدیــد اســراییل تــا تحریــم هــای حقــوق بشــری 
دولــت  در  تحریم هــا  اوج  و  کلینتــون  تروریســتی  و 
ــران  ــته ای ای ــه هس ــای برنام ــه تحریم ه ــا از جمل اوبام
ــارهای  ــه فش ــتی ک ــای تروریس ــروه ه ــت از گ و حمای
ــل می کــرد.  ــر اقتصــاد و زندگــی مــردم تحمی ــادی ب زی
متفاوت تــر  اندکــی  امــا  جمهوری خواهــان  رویکــرد 
ــار  ــه فش ــواره از گزین ــز هم ــا نی ــه آنه ــا آنک ــت. ب اس
ــوض  ــا در ع ــد ام ــره می برن ــا به ــه م ــی علی ــن الملل بی

دارنــد.  ایــران  بــه  نســبت  صادقانه تــری  رویکــرد 
ــا همــواره  ــت اوبام ــده می شــد در دول ــان کــه دی آن چن
ــرای  ــا ب ــوت از م ــران و دع ــا ای ــازش ب ــت از س صحب
مذاکــره بــود امــا در پشــت پــرده و حتــی بعــد مذاکــره 
ــای  ــامل تحریم ه ــا را ش ــی م ــای واه ــه بهانه ه ــم ب ه
کــه  می شــد  وانمــود  اینطــور  و  می کردنــد  جدیــد 
امریــکا مایــل بــه از بیــن رفتــن تنش هاســت امــا 
ــع  ــت. در واق ــی اس ــال تنش زای ــه دنب ــود ب ــران خ ای
ــدن  ــر بری ــه س ــا پنب ــواره ب ــا هم ــت دموکرات ه سیاس
بــوده اســت امــا جمهوری خواهــان اغلــب سیاســت 
ــرت  ــته اند و در مذاک ــران داش ــال ای ــتقیمی در قب مس
ــه  ــق نام ــد تواف ــد مانن ــر بوده ان ــران صادق ت ــا ای ــم ب ه
ــه  ــواره ب ــان هم ــد دیگــر جمهوری خواه ســعدآباد. از بع
ــب  ــد و اغل ــور بوده ان ــتقیم در ام ــه مس ــال مداخل دنب
در مــوارد نظامــی از گزینــه نظامــی مســتقیم بهــره 
ــه  ــبت ب ــاد نس ــب زی ــود معای ــا وج ــه ب ــد ک برده ان
ــتقیم  ــر مس ــور غی ــه حض ــا ک ــت های دمکرات ه سیاس
ــای  ــاد گروه ه ــا ایج ــه ب ــش منطق ــم زدن آرام ــر ه و ب
تجزیــه طلــب بــوده اســت بهتــر بــه نظــر می رســد بــه 
ــرل  ــه کنت ــادر ب ــی خــود ق ــه در شــرایط فعل طــوری ک

ــتند! ــود نیس ــط خ ــای غل ــت ه سیاس
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بــا گذشــت نزدیــک بــه چهــار دهــه از شــروع انقــالب 
اســالمی و هــم زمــان شــدن بــا قطــع روابــط دیپلماتیک 
ــتگاه  ــوان از دو خاس ــون می ت ــنگتن، اکن ــران و واش ته
ــبت  ــی نس ــی اجمال ــک بررس ــواه و دمکراتی جمهوری خ
ــار  ــن چه ــران در ای ــا ای ــده ب ــاالت متح ــار ای ــه رفت ب
ــران  ــالب ای ــر انق ــدت از عم ــن م ــه داشــت. در ای ده
ــر  ــان و کم ت ــال جمهوری خواه ــت س ــه بیس ــک ب نزدی
ــند  ــر مس ــکا ب ــا در امری ــرات ه ــدت دمک ــن م از ای
ــر  ــی ه ــت خارج ــوری سیاس ــه تئ ــد ک ــدرت بوده ان ق
دو در قبــال ایــران و منطقــه یکســان و مبتنــی بــر 
جلوگیــری از نفــوذ و قــدرت گرفتــن روزافــزون ایــران 
ــا و تحــت  ــران در دنی ــگاه ای ــه و تضعیــف جای در منطق
فشــار قــرار دادن بــرای قبــول خواســته های خــود 
ــد.  ــاوت دارن ــی تف ــل اندک ــا در عم ــت ام ــوده اس ب
ــت  ــن سیاس ــای ای ــر مبن ــا ب ــر دوی آنه ــن ه هم چنی
و  مســتقیم  نظامــی  حضــور  افزایــش  دنبــال  بــه 
یــا غیــر مســتقیم در منطقــه بوده انــد کــه توجیــه 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــرل و مب ــواره کنت ــور هم ــن حض ای

ــا  ــا ب ــت اوبام ــی دول ــا در دو ســال پایان ــن ام ــن بی در ای
ــی  ــه توافق ــتیم ب ــور توانس ــای کش ــیاری دیپلمات ه هوش
ــا دســت  ــد دنی ــج کشــور قدرتمن ــکا و پن ــا امری نســبی ب
پیــدا کنیــم و از جنبــه صلــح طلبــی ظاهــری دمکرات هــا 
بهــره کافــی را ببریــم امــا اینکــه در شــرایط کنونــی روی 
کار آمــدن یــک جمهوری خــواه بــه نفــع مــا بــوده اســت 
ــا  ــی ب ــون دارد ول ــاد گوناگ ــا ابع ــی ب ــرات بحث ــا دمک ی
ــت  ــده و سیاس ــر ش ــای ذک ــه ویژگی ه ــذرا ب ــی گ نگاه
خارجــی مطلــوب مــا و اعتمادســازی در بیــن کشــورهای 
جمهوری خــواه  یــک  آمــدن  شــاید  جهــان  مختلــف 
بــرای مــا  بــا سیاســت های صادقانه تــر زیــاد هــم 
نامطلــوب نباشــد و البتــه نگرانی هایــی هــم کــه در 
ــوری  ــان کاندیدات ــپ در زم ــارات ترام ــا اظه ــه ب رابط
ــکال  ــای رادی ــه وجــود گروه ه ــا توجــه ب مطــرح اســت ب
و صیهونیســتی بــا نفــوذ در سیاســت هــای امریــکا 
ــب  ــرای جل ــا ب ــب کاندیداه ــالش اغل ــک و ت ــد آیپ مانن
ــای  ــا بررســی دوره ه ــزادی و ب رضایتشــان در دوران نام
قبلــی ریاســت جمهــوری می تــوان تــا حــدودی بــه شــعار 
ــد  ــا بای ــان داشــت ام ــا اطمین ــن تهدید ه ــودن ای ــه ب گون
ــت  ــه در سیاس ــت ک ــر گرف ــم در نظ ــه را ه ــن نکت ای

ــد! ــوع کن ــرب طل ــید از غ ــت خورش ــن اس ممک

ریاســت جمهوری  بــه  ترامــپ  دونالــد  انتخــاب  بــا 
ــران  ــه ای ــه جامع ــم ک ــاهد آن بودی ــده ش ــاالت متح ای
کاندیــدای  میــان  مقایســه  بــه  وســیعی  ابعــاد  در 
منتخــب انتخابــات ریاســت جمهوری ایــاالت متحــده 
ــران  ــین ای ــور پیش ــژاد رئیس جمه ــود احمدی ن ــا محم ب
ــر  ــق ب ــاس منطب ــن قی ــا چــه حــد ای پرداخــت. اینکــه ت
ــد.  ــز باش ــی چالش برانگی ــد بحث ــت می توان ــت اس واقعی
ــی نظــر  ــی و آمریکای ــدون شــک چــه دو جامعــه ایران ب
بــه ســاخت سیاســی، ســاخت اقتصــادی و ســاخت 
ــه  ــتند و چ ــاوت هس ــیار متف ــه بس ــی دو جامع اجتماع
ــده دو  ــع ش ــاس واق ــورد قی ــی م ــره سیاس ــن دو چه ای
ــده  ــای عم ــا تفاوت ه ــخصیتی ب ــای ش ــا ویژگی ه ــرد ب ف
هســتند امــا آیــا هیــچ نقطــه مشــترکی میــان ایــن دو و 
ــوان  ــان نمی ت ــروزی آن ــه پی روندهــای سیاســی منجــر ب
ایــن پرســش مثبــت  بــه  نگارنــده  پاســخ  یافــت؟ 
میــان  عدیــده  تفاوت هــای  همــه  علی رغــم  اســت. 
ــاختار  ــان س ــرد و می ــن دو ف ــان ای ــه، می ــن دو جامع ای
و روندهــای انتخاباتــی دو کشــور، می تــوان بــر روی 
ــی  ــخصیت سیاس ــن دو ش ــان ای ــب می ــتراکاتی جال اش
ایشــان  پیــروزی  بــه  منجــر  روندهــای  و  جنجالــی 
ــوه  ــن وج ــی از بارزتری ــوان یک ــه عن ــذارد. ب ــت گ دس
ــه  ــرد ک ــاره ک ــر اش ــن ام ــه ای ــوان ب ــتراک می ت اش
ــر  ــت جمهوری منج ــات ریاس ــان انتخاب ــردو در جری ه
ــتند  ــد برافراش ــانی ق ــر کس ــود، در براب ــی خ ــه کامیاب ب
ــتقر  ــت مس ــاد حاکمی ــردم، نم ــگاه م ــه ن ــه از زاوی ک
بودنــد. خانــم هیــالری کلینتــون در جریــان کارزارهــای 
ــف  ــت طی ــورد حمای ــاالت متحــده م ــر ای ــی اخی انتخابات
ــرار داشــت  ــن کشــور ق ــگان سیاســی ای ــیعی از نخب وس
ــگان حــزب دموکــرات  کــه تنهــا مشــمول ســران و نخب
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــت تع ــه حمای ــد بلک ــز نمی ش نی
ــز  ــواه را نی ــزب جمهوری خ ــد ح ــران ارش ــگان و س نخب
ــد  ــث تاریخــی بی مانن ــه از حی ــری ک شــامل می شــد. ام
ــور  ــن کش ــای ای ــد روزنامه ه ــن 97 درص ــود. همچنی ب
ــه  ــده ب ــته ش ــر گذاش ــت س ــات پش ــان انتخاب در جری
حمایــت از هیــالری کلینتــون پرداختــه بودنــد. قاطبــه ی 
ــز  ــرح نی ــده و مط ــی عم ــری و تلویزیون ــبکه های خب ش
ــی و  ــای علن ــه جبهه گیری ه ــت ب ــان دس ــن س ــه همی ب
ــان  ــد. در جری ــد ترامــپ زده بودن ــه دونال شــدیدی علی

ــود  ــز محم ــران نی ــات ریاســت جمهوری ای ــن انتخاب نهمی
رویــاروی  انتخابــات  ایــن  دوم  دور  در  احمدی نــژاد 
ــود کــه در آن برهــه نمــادی  ــه ب ــرار گرفت شــخصیتی ق
از الیــت سیاســی حاکمــه تلقــی می شــد و علی رغــم 
ــال  ــه از احتم ــی ک ــی متنوع ــای سیاس ــی نیروه هم گرای
ــد و  ــاده بودن ــراس افت ــه ه ــیدن وی ب ــدرت رس ــه ق ب
ــده  ــع ش ــنجانی جم ــمی رفس ــر هاش ــت اهلل اکب ــرد آی گ
ــت  ــات را پش ــروزی انتخاب ــا پی ــت ب ــد، وی توانس بودن
ســر بگــذارد. هــم هیــالری کلینتــون و هــم اکبــر 
هاشــمی رفســنجانی چهره هایــی جاافتــاده، شــاخص و 
دارای تجربــه قــرار گرفتــن در عالی تریــن مناصــب، 
مغلــوب کاندیدایــی گشــتند کــه تــا چنــد مــاه پیــش از 
ــی  ــان در عرصــه سیاس ــام و نشــانی از آن ــدان ن آن چن
ــپ و  ــع ترام ــورد. در واق ــم نمی خ ــه چش ــور ب دو کش
ــا بــه نمایــش گذاشــتن  احمدی نــژاد هــر دو توانســتند ب
ــا  ــاوت ب ــوان فــردی خــارج سیســتم و متف ــه عن خــود ب
ــادی  ــدی و بی اعتم ــی، ناامی ــم از نارضایت ــگان حاک نخب
بخش هایــی از جامعــه نســبت بــه نخبــگان سیاســی 
مســلط، بیشــترین بهره بــرداری ممکــن را بــه عمــل 
ــژاد هــر دو  ــد ترامــپ و محمــود احمدی ن ــد. دونال آورن
ــا پیــش از آن  توانســتند حمایــت جمعیتــی خامــوش و ت
مغفــول را کســب نماینــد. جمعیتــی کــه تــا پیــش از آن 
در هــر دو کشــور چنــدان بــه حرکــت درنیامــده بودنــد 
ولــی بــه نــاگاه وارده عرصــه گردیــده و شــوک و بهــت 
ــای  ــت دارای تفاوت ه ــن دو جمعی ــه ای ــد. البت آفریدن
ــور  ــش از آن ظه ــا پی ــر دو ت ــن ه ــد لیک ــوی بودن ماه
ــد.  ــذارده بودن ــش نگ ــه نمای ــی ب ــن چنین ــروزی ای و ب
ترامــپ توانســت بیــش از هــر چیــز حمایــت اقشــاری را 
کســب نمایــد کــه از فراگــرد »جهانــی شــدن ســرمایه« 
ــدگان  ــد از رأی دهن ــد. 78 درص ــده بودن ــرر گردی متض
ــانی  ــده کس ــاالت متح ــب ای ــوری منتخ ــه رئیس جمه ب
ــروت و  ــودن ث ــاال ب ــا ب ــن ی ــارغ از پایی ــه ف ــتند ک هس
ــت اقتصــادی  ــر وضعی ــال های اخی ــد، در س حجــم درآم
رو بــه افولــی را تجربــه کــرده بودنــد. جمعیــت و 
و  هویت گرایانــه  مطالباتــی  عمدتــًا  کــه  اقشــاری 
کــه  بودنــد  معتقــد  و  داشــتند  نیــز  عظمت طلبانــه 
ــف  ــی تضعی ــاالت متحــده در عرصــه بین الملل ــگاه ای جای
ــای  ــده احی ــا وع ــپ ب ــه ترام ــی ک ــت. طیف ــده اس گردی
ــش  ــع خوی ــه نف ــان را ب ــکا آن ــت آمری ــکوه و عظم ش
بســیج کــرد. در ایــران نیــز محمــود احمدی نــژاد مــورد 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــرار گرف ــی ق ــار خاموش ــتقبال اقش اس

ــرد رشــد و توســعه  ــا ســایر اقشــار از فراگ ــاس ب در قی
ــرده  ــی نب ــظ چندان ــب و ح ــش از آن نصی ــال های پی س
ــایش های  ــم گش ــر علی رغ ــه نظ ــه ب ــی ک ــد. جمعیت بودن
ــاجنگ  ــادی دوره پس ــازی اقتص ــد نوس ــه از فراین حاصل
ــی  ــر سیاس ــه ام ــوف ب ــات معط ــرای اصالح ــالش ب و ت
ــارها  ــاره ای از فش ــت پ ــان تح ــدی، همچن ــال های بع س
و مضایــق قــرار داشــته و مطالبــات آنــان تــا حــدی در 
ــده  ــم ش ــت گ ــی وق ــای سیاس ــعارها و نزاع ه ــان ش می
ــا  ــه ب ــود ک ــول ب ــوش و مغف ــت خام ــن جمعی ــود. همی ب
بــه حرکــت درآمدنــش نتیجــه ای پیش بینــی نشــده 
ــتور  ــه پاس ــژاد را روان ــود احمدی ن ــود و محم ــق نم خل

کــرد.    
ــان  ــوان می ــه می ت ــری ک ــترک دیگ ــه مش ــومین وج س
رئیس جمهــوری  و  ایــران  پیشــین  رئیس جمهــوری 
تشــابهاتی  کــرد  ســراغ  متحــده  ایــاالت  منتخــب 
ــه  ــح آنک ــت. توضی ــان اس ــدف آن ــه ه ــد در جامع چن
ــر  ــوالً ب ــاص معم ــی خ ــی کاندیدای ــر کارزار انتخابات ه
روی طیــف و اقشــار بــه خصوصــی ســرمایه گذاری 
محسوســی می نمایــد و حســابی ویــژه بــر روی آراء 
آنــان بــاز می کنــد کــه از آن بــه عنــوان جامعــه 
کــرد.  یــاد  می تــوان  مذکــور  کاندیــدای  هــدف 
ــه  ــی ب ــه خاص ــر دو توج ــژاد ه ــدی ن ــپ و احم ترام
واقــع  مغفــول  و  عامی تریــن  تریــن،  تحصیل ناکــرده 
شــده ترین اقشــار جامعــه خویــش مبــذول داشــتند. 
ــرده،  ــه ک ــم پیش ــه، لمپنیس ــخن گفت ــان س ــان آن ــه زب ب
نزاکــت رایــج در نخبــگان سیاســی معمــول را بــه 
ــگاه ایــن طیف هــا  کنــاری نهــاده و هــر آنچــه کــه در ن
ــا  ــا ب ــر دوی آن ه ــد. ه ــش گرفتن ــد در پی ــند آی دلپس
ــد  ــنجیده و فاق ــند، نس ــت عوام پس ــه غای ــعارهایی ب ش
ــانیدن بــه  ــل پوش ــرای جامــه عم ــی ب ــات عمل امکان
ــی را  ــار اجتماع ــن اقش ــن و ناآگاه تری ــا، عامی تری آن ه

ــد. ــرار دادن ــود ق ــات خ ــدف تبلیغ ه
ــت  ــه عل ــر دو ب ــژاد ه ــدی ن ــپ و احم ــرانجام ترام س
ــط و  ــک مرتب ــالت آکادمی ــدی از تحصی ــدم بهره من ع
ــی  ــی حکومت ــای عال ــور در نهاده ــدم حض ــًا ع خصوص
سیاســت  عرصــه  واقعیــات  بــا  چندانــی  آشــنایی 
نظیــر  امــوری  حــوزه  در  دو  هــر  نــگاه  ندارنــد. 
ــًا  ــی عمدت ــت خارج ــی و سیاس ــت داخل ــاد، سیاس اقتص
ســاده لوحانه  و  ســاده انگارانه   شــدت  بــه  نگاهــی 
منشــأ  کــه  نــگاه ســاده انگارانه ای  و هســت.  بــوده 
ذهــن  در  فانتــزی  ایده هایــی  پــاره ای  شــکل گیری 

پــول  خواســت  یکــی  اســت.  سیاســتمدار  دو  ایــن 
ــخن  ــری س ــردم آورد و دیگ ــفره م ــر س ــر س ــت ب نف
از کشــیدن دیــواری در سراســر مــرز دو هــزار مایلــی 
بــا مکزیــک بــه میــان مــی آورد! حــال بــا ایــن تفاســیر 
آیــا حضــور دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید بــرای 
فاجعه بــاری  پیامد هــای  مشــابه  آمریکایــی  جامعــه 
ــان  ــرای ایرانی ــتور ب ــژاد در پاس ــور احمدی ن ــه حض ک
ــن دیگــر  ــی خواهــد آورد؟ ای ــه همــراه داشــت در پ ب
ــه آن  ــد ب ــده بای ــاد نگارن ــه اعتق پرسشــی اســت کــه ب
پاســخ منفــی داد. دونالــد ترامــپ از یــک ســو در 
ــی  ــای سیاس ــاختارها و نهاده ــه س ــنگتن در احاط واش
ــت  ــد گرف ــرار خواه ــتحکمی ق ــتقر و مس ــاده، مس جاافت
ــد  ــی خواه ــطوحی از واقع گرای ــه س ــر ب ــه او را ناگزی ک
ریاســت جمهوری  دیگــر منصــب  از ســوی  و  نمــود 
ــد  ــیار قوت من ــی بس ــک جامعه مدن ــر ی وی را در براب
اقــدام  هــر  کــه  داد  خواهــد  قــرار  قدرتمنــد  و 
ــی  ــی بزرگ ــای اجتماع ــد جنبش ه ــنجیده ای می توان نس
ــه متأســفانه  ــواردی ک ــه حرکــت آورد. م ــه او ب را علی
ــرای همتــای  فقــدان آن هــا میــدان کنــش فراخــی را ب
ایرانــی ترامــپ فراهــم آورده بــود کــه تــا حــد زیــادی 
ــران آورد و  ــر ای ــر س ــد ب ــه می خواه ــر آنچ ــد ه بتوان

ــد.  ــم بزن ــم رق ــارتی عظی خس
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اوباما: جهان به ترامپ فرصت دهد!
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بــه دنبــال اظهــارات جنجــال برانگیــز دونالــد ترامــپ در خصــوص اقدامــات حمایتــی و ناتــو کــه موجبــات نگرانی متحــدان آمریــکا را 
برانگیخــت، بــاراک اوبامــا از جهانیــان خواســت تــا بــه ترامــپ »فرصــت« بدهنــد. بــه گــزارش ایســنا به نقــل از پایــگاه خبری النشــره، 
بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور آمریــکا در حاشــیه ســازمان همــکاری اقتصــادی آســیا اقیانوســیه )اپــک( گفــت: ایــن مهــم اســت کــه 
جهانیــان در داوری هــای خــود شــتابزده عمــل نکننــد بلکــه بایــد بــه رئیــس جمهــور منتخــب فرصــت داد. وی ادامــه داد: آمریــکا 
دولــت بزرگــی اســت تــا آنجــا کــه بعــد از هــر انتخاباتــی مــردم ســواالت زیــادی را مطــرح می کننــد. وی در مقابــل حــدود 1000 
تــن از جوانــان در آخریــن اظهاراتــش در خــارج از آمریــکا گفــت: فقــط ســیاهی را نبینیــد. منتظــر باشــید تا ترامــپ دولتــش را تحویل 
بگیــرد. وی عمــال پــس از آن بــه سیاســت هایش نظــم خواهــد داد و پــس از آن مــی تــوان در ایــن بــاره قضــاوت کــرد. ایــن اظهــارات 
اوبامــا در پــی نگرانی هــای روز شــنبه برخــی رهبــران جهــان در حاشــیه نشســت اپــک ایــراد شــد. اوبامــا گفــت: همانطــور کــه دائمــا 
گفتــه ام بایــد بــه رئیــس جمهــور جدیــد فرصت داد همیشــه بیــن کمپیــن انتخابــات و شــیوه اداره دولــت تفــاوت وجــود دارد. همچنین 

اوبامــا اشــاره کــرد کــه پیــش بینــی نمی کنــد در سیاســت خارجــه آمریــکا نســبت بــه آمریــکای التیــن تغییــری بــه وجــود آیــد. نگاه ویژه

ترامپیسم

پیرامون انتخابات آمریکا

بــه شــخصی رای دهنــد کــه تنــدرو  باشــد یــا خیر؟ مــن معتقدم ادامه از صفحه 5
در این جــا هــم شــک بزرگــی وجــود دارد. بررســی روانشناســی 
ــج،  ــران نشــان می دهــد کــه در شــرایط بغرن سیاســی مــردم ای
ایرانیــان رویکــرد محافظه کارانه ایــی اتخــاذ می کننــد. بنابرایــن بــا 
توجــه بــه شــرایط گذشــته ایــران ایــن موضــوع کــه کشــورمان 
در یــک دوره کوتاه مــدت بــه ســمت فــردی تنــدرو بــرود، غیــر 

ممکــن به نظــر می رســد امــا در دراز مــدت بعیــد نیســت.
ــه ی  ــه تجرب ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــالمی: ایرانی ه - دکتراس
ــده  ــد در آین ــته ان ــته داش ــال های گذش ــی را در س عوام گرای
بــه ســختی دوبــاره بــه ایــن ســمت خواهنــد رفــت. هرچنــد 
ــگان  ــا نخب ــود دارد ام ــی وج ــای عوام گرای ــران زمینه ه در ای
ــی در  ــف سیاس ــن طی ــاره ای ــت دوب ــع بازگش ــردم مان و م

ــم  ــری ه ــن رهب ــر ای ــاف ب ــوند. مض ــی می ش ــال های آت س
ــت  ــع بازگش ــدند و مان ــیب ش ــن آس ــه ای ــی متوج ــه خوب ب
رئیس جمهــور ســابق بــه عرصــه ی سیاســی کشــور شــدند. از 
ــدن  ــث نزدیک ش ــپ، باع ــدن ترام ــر روی کار آم ــوی دیگ س
ــا توجــه  ایــران بــه اتحادیــه اروپــا خواهــد شــد و همچنیــن ب
ــردن در  ــری از هزینه ک ــورد جلوگی ــپ در م ــه ترام ــه اینک ب
ســایر کشــورها صحبــت کــرده ایــران می توانــد بــه کشــورهای 
ــه صلــح از ایــران  دیگــری هم چــون هنــد )هم چــون خــط لول
بــه هنــد کــه منافــع اقتصــادی زیــادی را می توانســت بــرای 
ایــران بــه همــراه داشــته باشــد ولــی توســط آمریــکا از ایــن کار 
جلوگیــری شــد( کــه گزینه  هــای بســیار مناســبی بــرای اهداف 

ــود. ــک ش ــند نزدی ــادی می باش اقتص

ــر دو  ــا ه ــات شــدیدی وجــود دارد ام ــن دو کشــور تنازع بی
کشــور بــه شــدت از هــم تاثیــر می گیرنــد. نمونــه بــارز ایــن 
قضیــه هــم رای آوردن ریــگان جمهوری خــواه پــس از کارتــر 
دموکــرات در دوران تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران بــود. 
حــال  ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه بــا پذیــرش 
فــرض فــوق آیــا روی کارآمــدن جمهوری خواهــان در آمریــکا 
باعــث روی کارآمــدن تندروهــا در ایــران خواهــد شــد یا خیر؟

- دکتــر نجــف زاده: بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا بایــد بــه 
ایــن ســوال جــواب داد کــه آیــا در دوره ی آقــای ترامــپ آمریــکا 
تندروتــر خواهــد شــد یــا نــه. بــا این وجــود فــرض کنیــد ترامپ 
در وزارت خارجــه کســی را قــرار دهــد کــه تنــدرو باشــد در ایــن 
صــورت آیــا چنیــن رفتــاری ایجاب می کنــد کــه در ایــران مردم 

ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در صورت ــد و ای ــری می کن جلوگی
بــه روابــط کنونــی ایــران و روســیه ایــن موضــوع غیرممکــن بــه 
ــه چــه  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــن نمی ت نظــر می رســد. بنابرای
دکترینــی را انتخــاب خواهــد کــرد که چتــر سیاســت خارجه اش 
ــن  ــر ای ــران زی ــا ای از یــک طــرف روی ســر روســیه باشــد ام
ــکا  ــت خارجه آمری ــدن سیاس ــرای مشخص ش ــد. ب ــر نباش چت
بایــد منتظــر مانــد تــا ترامــپ وزیرخارجــه و مشــاور امنیت ملی 
خــود را انتخــاب کنــد و دکتریــن رســمی سیاســت خارجه اش را 

اعــالم کنــد.
- در خصــوص تاثیر انتخابــات آمریکا بر روی انتخابــات ایران 
عــده ای از صاحب نظــران معتقدنــد بــا ایــن کــه سال هاســت 
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ــخ  ــم تاری ــن فیل ــه پرفروش تری ــود، ب ــران خ ــه ی اک ــن هفت ــادی توانســت در آخری ــر فره ــر اصغ ــنده اث ــم فروش فیل
ــل شــود. ــران تبدی ســینمای ای

ــن  ــم »م ــتن فیل ــر گذاش ــت س ــر پش ــالوه ب ــروش، ع ــان ف ــارد توم ــرز 1۵ میلی ــور از م ــا عب ــت ب ــنده توانس فروش
ــود. ــل ش ــران تبدی ــینمای ای ــخ س ــم تاری ــن فیل ــه پرفروش تری ــتم« ب ــالوادور نیس س

فروشــنده  در روزهــای پایانــی اکــران خــود توانســته بــود بیــش از 1۴ میلیــارد فــروش کنــد و حــاال، نزدیــک 600 
میلیــون دیگــر فــروش کــرد و فــروش کلــی آن از مــرز 1۵ میلیــارد گذشــت. فروشــنده رتبــه ی اول جــدول فــروش 
را در ده هفتــه ی گذشــته در اختیــار داشــته و پــس از 70 روز اکــران در 108 ســینمای سراســر کشــور، تبدیــل بــه 
پرفروش تریــن فیلــم تاریــخ ســینما ایــران شــد. فروشــنده بعــد از پایــان اکــران گســترده اش در سراســر کشــور، تنهــا 

در ســینماهای مجتمــع کــوروش تهــران نمایــش خواهــد داشــت.
ــی آن از  ــران بین الملل ــه اک ــت ک ــده اس ــورددار ش ــران رک ــینمای ای ــی در س ــادی درحال ــر فره ــم اصغ ــن فیل هفتمی
ــی  ــی اســکار 2017 معرف ــران در آکادم ــده ی ای ــوان نماین ــه عن ــد شــد. فروشــنده ب ــاز خواه ــه زودی آغ فرانســه ب

شــده اســت. کافه تریا
چه کسی برای »ترامپ« سناریو خواهد نوشت؟

آخرین وداع
گزارشی از تئاتر »مهمانی خورشید«

در خدمت و خیانت جالل
نگاهی به مستند »نویسنده بودن«

ــی در  ــرده و انتقادات ــت نک ــر را رعای ــوق بش ــا حق جنگ ه
ــت  ــه دول ــب متوج ــو و ابوغری ــای گوانتانام ــدان ه ــاب زن ب

ــد.  وی ش
ــه  ــد را ب ــمنی جدی ــان دش ــز در آن زم ــی نی ــوالیه تاریک ش
نمایــش گذاشــت. دشــمنی کــه از مــردم نبــود و مشــکالتی 
کــه بــه وجــود آورد اصــال ناشــی از جامعــه و مــردم نبــود. 
ــی دیگــر آمــد  ــود کــه از جهان ــگار موجــودی ب »جوکــر« ان
ــام« و  ــهر »گاته ــه ش ــات را علی ــن اقدام ــه وارتری و دیوان
ــای  ــت ه ــارق از جذابی ــت. ف ــش گذاش ــه نمای ــش ب مردم
ــرار داد،  ــر ق ــه بســیاری را تحــت تاثی ــر ک شــخصیتی جوک
مــی تــوان دیوانگــی وی و فــارغ بــودن او از هــر گونــه الگوی 

ــه تروریســم شــبیه دانســت.  ــی را ب اخالق
ــد،  ــی آی ــر م ــه نظ ــه ب ــک دیوان ــه ی ــن اینک ــر در عی جوک
ــد یــک تهدیــد  کامــال باهــوش و دقیــق اســت. او مــی توان
ــر نباشــد، کســانی  ــی اگ ــه حت ــد ک ــه حســاب آی ــزرگ ب ب
هســتند کــه راه او را ادامــه داده و حتــی حاضــر باشــند بــرای 
اهــداف او فــدا شــوند. امــا در دیگــر ســو »بتمــن« شــخصیت 

و راهــب تمــام ثــروت خــود را بــه امیــر لشــگریان 
ــارک  ــا ســر مب ــا ســحر را ب ــد شــب ت ــا بتوان ــد ت می ده

ــردازد. ــاز بپ ــه راز و نی ــین)ع( ب ــام حس ام
ــد  ــگاه اول بتوان در واقــع تئاتــری موفــق اســت کــه در ن
بــا مخاطبــش ارتبــاط بگیــرد. تئاتــر »مهمانــی خورشــید« 
ــوص  ــود و بخص ــی خ ــوع مذهب ــا موض ــه اول ب در وهل
ــی از  ــر در دل خیل ــاه صف ــوای م ــال و ه ــا ح ــبش ب تناس
ــور و  ــی دک ــا طراح ــه ب ــیند و در ادام ــاچیان می نش تماش
ــه  ــی ک ــه آنهای ــب را، چ ــروه مخاط ــردو گ ــا ه ــاس ه لب
داســتان را بارهــا شــنیده اند و چــه آنهایــی کــه داســتان 
داســتان  محــو  می شــنوند،  و  می بیننــد  را  ای  تــازه 
ــیقی هایی  ــه موس ــب توج ــود از جل ــه نمی ش ــد. البت می کن

ــد  ــن تهدی ــا ای ــد ب ــه بای ــم اســت ک ــان فیل ــی و قهرم اصل
ــه رو شــود.  جدیــد روب

امــا اینبــار او با دشــمنی ســاده رو به رو نیســت؛ او بــا دیوانه ای 
طــرف اســت کــه حتــی بــه همنوعــان خــود هــم رحــم نمــی 
ــه کام ســگ هــای وحشــی می ســپارد. او  ــد و آن هــا را ب کن
اعتقاد دارد »این شــهر شایســته کالس باالتــری از جنایتکاران« 
اســت. همیــن کار را بــرای بتمــن ســخت می کنــد. در بتمــن 
کریســتوفر نــوالن، او از اصــول اخالقــی پیــروی مــی کــرد امــا 
بــرای نخســتین بــار بــا کســی رو بــه رو شــد کــه هیــچ اصلــی 
از اصــول اخالقــی را رعایــت نمــی کنــد. بتمــن کســی را نمــی 
کشــد و ایــن یــک قانــون اســت. بــرای همیــن بتمــن از قانــون 
فراتــر مــی رود. بتمــن بــرای برخــورد بــا ایــن دشــمن جدیــد 
ــه  ــهر را ب ــه ش ــرد. او هم ــی گی ــک م ــرد« کم ــه »آلف از حیل
آتــش مــی کشــد. او سیســتمی صوتــی اختــراع مــی کنــد کــه 
مــی توانــد بــا آن همــه چیــز را کنتــرل کنــد تــا در نهایــت 
مــکان اختفــای جوکــر را پیــدا کنــد. ایــن همــان مجــوزی بــود 

کــه در دولــت بــوش هــم داده شــد.

کــه گاه و بیــگاه بــا نمایــش همــراه می شــوند نیــز 
»مهمانــی  می شــود  ایــن رو  از  کــرد.  چشم پوشــی 
خورشــید« را اجرایــی دارای زیبایی هــای خــاص دانســت 
ــازه کاران  ــرار دادن پیشکســوتان و ت ــار هــم ق ــا کن کــه ب
ــود امــا اجــرای  ــی از آب درآمــده ب ــر، نمایــش خوب تئات
ــش  ــم پی ــر ه ــی تاثیرگذارت ــا ضرباهنگ ــت ب آن می توانس
ــی  ــطح باالی ــران در س ــرای بازیگ ــت اج ــرود. در حقیق ب
ــتر  ــی بیش ــد اندک ــتان بای ــن داس ــاید مت ــا ش ــود و تنه ب
پرداختــه می شــد. متــن آغــاز خوبــی دارد کــه بــه 
معرفــی ســه شــخصیت نمایــش می پــردازد امــا در 
ادامــه اندکــی تضعیــف می شــود. نمایشــنامه ای بــا 
ــات  ــن احساس ــتر از ای ــد بیش ــی می توان ــه مذهب درونمای
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ســینما همیشــه متاثــر از اتفاقاتــی اســت کــه پیرامــون جهان 
رخ مــی دهــد. تاکنــون صدهــا فیلــم در مــورد جنــگ جهانی 
ــه  ــه طــور غیرمســتقیم ب ــا حداقــل ب دوم ســاخته شــده و ی
آن ارتبــاط داشــته اســت. در عیــن حــال ســینما ایــن هنــر 
ــا  ــه م ــه ب ــد دقیق ــز را در چن ــه چی ــد هم ــه بتوان را دارد ک
نشــان دهــد و همیــن مــی شــود یــک ســناریوی کامــل از 

یــک رویــداد!
ــوده  ــب ب ــینما جال ــرای س ــز همیشــه ب ــای سیاســت نی دنی
ــرده از آن  ــعی ک ــینما س ــه س ــی همیش ــن پیچیدگ و در عی
ــی  ــن هنرمندان ــروف تری ــی از مع ــاید یک ــد. ش ــل نمان غاف
کــه سیاســت در آثــار او تــم پررنگــی را شــامل مــی شــود، 
ــد »نیکســون«،  ــی مانن ــم های ــور اســتون« باشــد. او فیل »اولی
»جــی اف کــی« و »دبلیو«)داســتان زمامــداری جــرج دبیلــو 
بــوش( را کارگردانــی کــرده و حتــی پیگیــر ســاخت فیلمــی 
ــا کنــار  ــود؛ ب ــران نیــز ب ــاره رییــس جمهــور پیشــین ای درب
رفتــن اوبامــا شــاید او از همیــن االن بــه فکــر ســاخت اثــری 
دیگــر دربــاره نخســتین رییــس جمهــور ســیاه پوســت امریکا 
باشــد. بــا ایــن حــال هنرمنــدان دیگــری نیــز بــوده انــد کــه 

در آثــار خــود بــه سیاســت نیــم نگاهــی داشــته انــد.
ــن حــوزه »شــوالیه  ــا در ای ــم ه ــن فیل یکــی از شــاخص تری
ــال  ــه در س ــود ک ــوالن« ب ــتوفر ن ــاخته »کریس ــی« س تاریک
2008 ســاخته شــد. نــوالن ایــن فیلــم را بــا هنرمنــدی تمــام 
ــن  ــد کــرد و شــاید شــوالیه تاریکــی امــروز ماندگارتری تولی
فیلــم ابرقهرمانــی باشــد. بــا نگاهــی بــه دنیــای سیاســت در 
ــل  ــر تحلی ــوان آن را بهت ــی ت ــم م ــن فیل ــاخت ای ــان س زم
ــوش«،  ــه »جــرج ب ــود ک ــا ب ــان ســال ه ــرد. درســت هم ک
رییــس جمهــور آمریــکا، دو جنــگ بــزرگ علیــه تروریســم 

ــه راه انداخــت.  ــه را ب ــه خاورمیان در منطق
ــک  ــد ی ــه حــوادث 11 ســپتامبر مانن ــود ک ــان ب ــان زم هم
شــوک بــزرگ جهــان را غافل گیــر کــرد و آمریــکا در 
پــی ایــن اتفاقــات بــه افغانســتان و عــراق حملــه نمــود. بــا 
ایــن حــال پــس از ایــن دو جنــگ، بــوش بــه عنــوان یــک 
متهــم همیشــه مــورد ایــن انتقــاد قــرار داشــت کــه در ایــن 

ــه نویســندگی و کارگردانــی  تئاتــر »مهمانــی خورشــید« ب
»قاســم حقیقــی« از 17-2۵ آبان مــاه در مشــهد روی 
صحنــه رفــت و بــا اســتقبال تقریبــا خوبــی روبــه رو شــد. 
ــق  ــردان موف ــی« کارگ ــم حقیق ــی »قاس ــای قبل از کاره
آیینــی ایــن نمایــش می تــوان نمایــش هــای »مــاه 

ــرد. ــام ب ــار« را ن ــن رخس ــی تری ــی« و »نیل زخم
ــه  ــت ک ــبی اس ــت ش ــید« روای ــی خورش ــش »مهمان نمای
ــمت  ــه س ــت ب ــیر حرک ــال در مس ــرای کرب کاروان اس
می کننــد  توقــف  مســیحی  راهبــی  خانــه  در  شــام 

ــد و  ــی اندیش ــری م ــدف بزرگت ــه ه ــن ب ــال بتم ــن ح ــا ای ب
میتوانــد جوکــر را دســتگیر کنــد. همــه چیــز در دیالوگ هــای 
پایانــی فیلــم نهفتــه اســت. بتمــن مــی پذیــرد کــه جنایــات 
»هــاروی دنــت« را بــر عهــده بگیــرد و بــه عنــوان یــک قاتــل 
فــراری تحــت تعقیــب قــرار گیــرد. امــا بتمــن توانســت یــک 
ــوان  ــه عن ــت از او ب ــرد. در نهای ــن بب ــزرگ را از بی ــد ب تهدی
یــک »شــوالیه« نــام بــرده مــی شــود. کســی شــهر »گاتهــام« 
شایســته آن نیســت امــا بــه آن نیــاز دارد. در واقع بــا اقدامات 
فراقانونــی خــود موفــق بــه مهــار جوکــر مــی شــود ولــی ایــن 

بــه قیمــت اعتبــار خــود او تمــام مــی شــود.
حــال بــا انتخــاب »دونالدترامــپ« کــه البتــه هنــوز مشــخص 
ــت،  ــد گرف ــش خواه ــی را در پی ــت های ــه سیاس ــت چ نیس
ــدان فراهــم  ــرای هنرمن ــی ب احتمــاال خــوراک ســینمایی خوب
ــرای  ــد دیــد چــه کســی حاضــر مــی شــود ب مــی شــود. بای
او ســناریویی مثبــت بنویســد البتــه بــا اظهــار نظرهایــی کــه 
تاکنــون از ســوی هنرمنــدان ایــن کشــور شــده بعیــد اســت 

ــازد. ــر از او بس ــوالیه ای دیگ ــد ش ــی بخواه کس

ــد. ــر کن را درگی
ــه ای کــه می توانســت تاثیرگــذاری  ــال صحن ــه طــور مث ب
ــران  ــادی امی ــزم و ش ــه ب ــد صحن ــته باش ــتری داش بیش
لشــگر بــود کــه تنهــا بــا داســتان هایــی کوتــاه از 
کشــتارها بــه آن خاتمــه داده شــد و در آن لحظــه تغییــر 
فضــا و ترســی کــه بیــن امیــران می افتــد، از وجــود 
ــوار می نویســد،  ــرروی دی ــی ب ــی کــه جمالت دســتی نامرئ
نیــز از لحــاظ اثــر گــذاری کافــی نبــود. در پایــان 
ــنیدم  ــن ش ــادی را از مخاطبی ــت زی ــرات مثب ــرا نظ اج
ــود  ــته ب ــرا توانس ــه اج ــود ک ــن ب ــده ای ــان دهن ــه نش ک
ــردازی  ــش پ ــک نق ــه کم ــن، ب ــه مت ــارج از دامن در خ

ــد. ــا کن ــا ج ــودش را در دل آنه ــران، خ بازیگ

ــاخته ی  ــودن« س ــنده ب ــره »نویس ــتند پرت ــوژه مس س
ــتند  ــن مس ــت؟ ای ــی هس ــه کس ــد چ ــی آل احم مصطف
ــه ۳0  ــخصیت ده ــن ش ــی تأثیرگذارتری ــر زندگ روایتگ
روشــنفکری  جامعــه ی  از  ســمبلی  و   شمســی   ۴0 و 
ســوژه  اســت.  احمــد  آل  جــالل  یعنــی  آن عصــر 
مخالفــان  و  موافقــان  کــه  هســت  شــخصیتی  فیلــم 
ــن  ــنفکری دارد و ای ــان روش ــه جری ــیاری در بدن بس
ــرای فیلمســاز  ــا ایــن همــه پیچیدگــی کار را ب ســوژه ب
ســعی  احمــد  آل  مصطفــی  اســت.  کــرده  دشــوار 
ــد  ــبت تن ــه نس ــی ب ــاد نقدهای ــی از تض ــرده تعادل ک
و همیــن طــور تمجیدهایــی در مــورد جــالل را در 
ــه  ــن موضــوع هســتیم ک ــا شــاهد ای ــد ام ــم بگنجان فیل
ــر  ــیار کوتاه ت ــا بس ــه نقده ــه ب ــاص یافت ــان اختص زم
ــد  ــرای نق ــده ب ــاب ش ــراد انتخ ــت و اف از تمجیدهاس
ماننــد )امیرحســین چهــل تــن( دارای شــخصیت و 
لحنــی تأثیرگــذار در مخاطــب نیســت. در طــول فیلــم 
ــداهلل  ــد، عب ــمس آل احم ــل ش ــرادی از قبی ــف اف طی
دربــاره ی  بهارلــو  محمــد  و  گلســتان  لیلــی  انــوار، 
ــا در  ــت ه ــن صحب ــه ای ــد ک ــت می کنن ــالل صحب ج
ارتقــای شــان بــرای جــالل در منظــر مخاطــب موفــق 

ــه  ــالمی ک ــی- اس ــه های مذهب ــت. از اندیش ــوده اس ب
ــه های  ــا اندیش ــوده ت ــواده وی ب ــه از خان ــأت گرفت نش
مخاطــب  کــه  او  اگزیستانسیالیســم  و  مارکسیســتی 
جریــان  ایــن  کــه  می رســاند  نتیجــه  ایــن  بــه  را 
ــه  ــالل ب ــته و ج ــات نداش ــه ثب ــوده ک ــنفکری ب روش
دلیــل پویایــی اندیشــه اش در یــک گــروه خــاص 

فکــری و سیاســی نمانــده و بــه اصطــالح از ایــن 
ــای  ــای ج ــت. در ج ــده اس ــاخه پری ــه آن ش ــاخه ب ش
ایــن مســتند منتقدیــن همــواره یــادآور می شــوند 
کــه جــالل را در زمــان خــودش بســنجیم و بــه خاطــر 
داشــته باشــیم کــه او متعلــق بــه دهــه ۳0 و ۴0 

ــا. ــن روزه ــخصیتی در ای ــه ش ــت ن اس

ــای  ــه ه ــی خصوصــی و دغدغ ــر زندگ ــم شــرحی ب فیل
شــخصی جــالل نیــز دارد ماننــد نــام بــردن از کتابــی 
بــر  پرداختــه شــده؛ »ســنگی  بــه آن  کــه کمتــر 
ــنده از  ــه نویس ــن دغدغ ــه مهم تری ــی ک ــوری«. کتاب گ
ــتن  ــخصی نداش ــوع ش ــه موض ــن ب ــش پرداخت نگارش
ــه  ــنویم ک ــی می ش ــر تقوای ــان ناص ــت. از زب ــه اس بچ
ــن  ــت. هم چنی ــالل اس ــاهکار ج ــوری ش ــر گ ــنگی ب س
همســر  »ســیمین«  نــام  بــه  فیلــم  از  فصــل  یــک 
ــه کــه در آن شــاهد  جــالل آل احمــد اختصــاص یافت
نمایــان شــدن نــکات ظریفــی از اختــالف شــمس 
ــتیم.  ــور هس ــیمین دانش ــالل( و س ــرادر ج آل احمد)ب
ــی  ــات، از رنج ــی در میق ــل خس ــالل از قبی ــار ج آث
ــه  ــادی و... ب ــه، زن زی ــر مدرس ــم، مدی ــی بری ــه م ک
ــن  ــود ای ــا وج ــوند. ب ــی می ش ــر معرف ــورت مختص ص
کــه جــا دارد ایــن آثــار ارزشــمند و نــوع نثــر جــالل 
ــودن« بیشــتر  بیشــتر  بررســی شــوند، در »نویســنده ب
ــخصیت  ــِی ش ــی و اجتماع ــی، سیاس ــاد مردم ــه ابع ب
ــه  ــالل ب ــه ج ــه ب ــا توج ــود ت ــه می ش ــالل پرداخت ج
ــی اش را  ــاهکار زندگ ــه ش ــنده ک ــک نویس ــوان ی عن
هــر  بــه  یافــت.  می تــوان  بودنــش  نویســنده  در 
ــت  ــمند هس ــودن« ارزش ــنده ب ــتند »نویس ــال مس ح
ــای  ــه درده ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــی را ب ــرا کس زی
ــنده ای  ــده، نویس ــر می ش ــده و متأث ــت را می دی مملک

ــزد.  ــم ن ــوردن قل ــان خ ــد ن ــه قص ــز ب ــه هرگ ک

شیوا شاهوزی
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کنفدراسیون فوتبال آسیا: فغانی و تیم داوری ایرانی احترام جهانیان را به دست آورده اند.

نیمه دوم آبان 895 کافه تریا

کنفدراســیون فوتبــال آســیا روز یکشــنبه در مراســمی کــه در کواالالمپــور مالــزی انجــام شــد، از 6 داور آســیایی تقدیــر کــرد. 
بــه گــزارش وقایع اتفاقیــه، بــه نقــل از ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا،  تیــم داوری مــردان شــامل داوران ایرانــی 
ــه از طــرف  ــد ک ــتیاران او بودن ــوان داور وســط و رضــا ســخندان و محمدرضــا منصــوری دس ــه عن ــی ب ــود. علیرضــا فغان ب
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه علــت قضــاوت هــای بــی نقصشــان مــورد تمجیــد و تکریــم قــرار گرفتنــد و بــه عنــوان بهتریــن 
داوران مــرد آســیا انتخــاب شــدند. در ایــن مراســم، شــیخ ســلمان ابراهیــم بایــن کــرد : »داوران آســیایی امســال در عرصــه 
هــای جهانــی درخشــیده انــد و بــا قضــاوت هــای خوبشــان نشــان داده انــد کــه چقــدر پیشــرفت کــرده ایــم. داوران آســیایی بــا 
قضــاوت هــای خوبشــان نشــان داده انــد کــه جهانیــان بایــد بــه آنهــا احتــرام بگذارنــد.« فغانــی، ســخندان و منصــوری امســال 
بــا قضــاوت در فینــال مســابقات فوتبــال مــردان المپیــک بــرای آســیا افتخــار آفرینــی کــرده انــد و تاریــخ ســاز شــدند. آنهــا 
در مســابقات آســیایی ســال 201۵ نیــز دیــدار نهایــی میــان تیــم هــای کــره و اســترالیا را قضــاوت کردنــد. ایــن گــروه داوری 

همچنیــن فینــال جــام باشــگاه هــای جهــام میــان تیــم هــای بارســلونا و ریــور پالتــه را نیــز بــه خوبــی ســوت زدنــد.

دیــدار ایــران و ســوریه در هفتــه پنجــم مقدماتــی 
پیشــین  دیــدار  هماننــد  روســیه   2018 جام جهانــی 
ــه  ــه ب ــوریه ک ــم س ــد! تی ــاز ش ــم خبرس ــاز ه ــران ب ای
ــای  ــی رقابته ــور از میزبان ــن کش ــی در ای ــت ناامن عل
بیــن المللــی محــروم اســت مالــزی را بــه عنــوان محــل 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی معرف ــای خانگ ــزاری دیداره برگ
ــرد  ــرار می گی ــوریه ق ــل س ــی مقاب ــران در حال ــم ای تی
ــا  ــت ب ــی رف ــار م ــت و انتظ ــروه اس ــین گ ــه صدرنش ک
کســب پیــروزی ایــن بــازی مهــم بــا اعتمــاد بــه نفــس 
جایگاهــش را در صــدر جــدول محکــم کنــد و یــک قــدم 
ــوریه  ــران و س ــدار ای ــود. دی ــر ش ــیه نزدیکت ــه روس ب
کــه ابتــدا قــرار بــود ســاعت 1۵:۳0 بــه وقــت تهــران 
ــت آب و  ــی و وضعی ــل بارندگ ــه دلی ــود ب ــزار ش برگ
هوایــی نامناســب بــا ۴۵ دقیقــه تاخیــر برگــزار شــد، در 
شــرایطی کــه بــازی بــا برتــری ایــران پیــش مــی رفــت 
ــاعد و  ــن نامس ــی روش در زمی ــاگردان ک ــت ش در نهای
ــان  ــو عبدالرحم ــتادیوم تانک ــتاندارد اس ــر اس شــرایط غی
ــان نــه چنــدان جوانمــرد  نتوانســتند توپــی را از دروازه ب
ــدون  ــاوی ب ــه تس ــت ب ــد و در نهای ــور دهن ــوریه عب س
بــرای  تنهــا راه  گل رضایــت دادنــد. ســوریه کــه 
ــی  ــن و دفاع ــازی خش ــران را در ب ــردن ای ــف ک متوق
ــود بارهــا روی اعصــاب و روان شــاگردان کــی  ــده ب دی
ــگ  ــه جن ــتفاده از حرب ــا اس ــه ب ــا بلک ــت ت روش می رف
هــای روانــی و تــن بــه تــن بــرای رســیدن بــه هدفــش 
ــوریه  ــل س ــران مقاب ــابقه ای ــزاری مس ــرد. برگ ــود بب س
در ورزشــگاه تانکــو عبدالرحمــان شــهر ســرمبان مالــزی 
تبدیــل بــه موضوعــی کامــال جــدی در مطبوعــات 
ایــران شــده اســت بــه خصــوص کــه شــرایط نامســاعد 
برگــزاری ایــن دیــدار و قابــل پیــش بینــی بــودن ایــن 
ــز  ــنگین تر نی ــازی را س ــن ب ــئولیت ناظری ــرایط مس ش
ــای  ــت ه ــه پنجــم رقاب ــه هفت ــرده اســت.  در حالی ک ک
ــتیم و در  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــام جهان ــی ج مقدمات
ــی  ــام جهان ــروع ج ــا ش ــک 6۵0 روز ت ــه ی نزدی فاصل
رقابت هــای مقدماتــی ایــن تورنمــت بــه روزهــای 
ســخت و پیچیــده خــود در قــاره هــای مختلــف نزدیــک 
می شــود. دور رفــت انتخاباتــی جــام جهانــی 2018 
ــران و  ــینی ای ــدر نش ــا ص ــیا ب ــاره ی آس ــیه در ق روس
عربســتان در گروه هــای مختلــف بــه پایــان رســید 
ــود  ــاس خ ــای حس ــه روزه ــا ب ــه بازی ه ــه رفت ــا رفت ت

ــرای  ــن ب ــاره ی که ــی ق ــای مدع ــود. تیم ه ــک ش نزدی
ــا در  ــت دنی ــن تورنم ــفر بزرگتری ــط س ــه بلی ــیدن ب رس
ــت  ــی را پش ــت انتخابات ــه رف ــی مرحل ــی روز پایان حال
ســر گذاشــتند کــه هــر یــک بــرای رســیدن بــه اهــداف 
تحمــل  را  زیــادی  دشــواری های  و  ســختی ها  خــود 
کردنــد تــا لــذت رقابــت فوتبالــی در قــاره ی کهــن بــه 
ــور در  ــار حض ــا 8 ب ــی ب ــره جنوب ــد. ک ــود برس اوج خ
ــوردار  ــیایی رک ــای آس ــم ه ــان تی ــی در می ــام جهان ج
ــه  ــه نیم ــه ب ــت ک ــیایی اس ــم آس ــتین تی ــت و نخس اس
ــی آن  ــه میزبان ــال 2002 ک ــی در س ــام جهان ــی ج نهای
را بــر عهــده داشــت راه یابــد بنابرایــن از نــگاه آمــاری 
ــام  ــران در راه ج ــف ای ــخت ترین حری ــره س ــاید ک ش
جهانــی باشــد امــا چنــد بــرد شــیرین کــی روش مقابــل 
ــا  ــود ت ــث می ش ــل باع ــیرین دوره قب ــه ش ــره و تجرب ک
بــا نگاهــی مثبــت بــه هــم گروهــی بــا چشــم بادامی هــا 

ــم .  ــگاه کنی ن
ــابقات  ــه از مس ــن مرحل ــران در ای ــروه ای ــم گ ــر ه دیگ
ــت  ــتان اس ــم ازبکس ــیه تی ــی روس ــی جام جهان مقدمات
کــه تاکنــون موفــق بــه حضــور در جــام جهانــی نشــده 
اســت، در واقــع پــس از مناقشــات اخیــر ایــران و 
عربســتان و شــیطنت ســعودی هــا بــرای بــازی نکــردن 
ــی  ــران قرعــه ازبکســتان یــک قرعــه مناســب و ب در ای

ــود .  ــوب می ش ــر محس دردس
فوتبــال ســوریه بــا اینکــه از نظــر رنکینــگ فیفــا 
ــف  ــا همیشــه حری ــران دارد ام ــا ای ــادی ب ــه ی زی فاصل

ــال  ــی فوتب ــم مل ــت، تی ــوده اس ــان ب ــختی برایم سرس
ســوریه کــه قبــل از شــروع مســابقات تصــور می رفــت 
ضعیــف تریــن تیــم گــروه اول اســت بــا پیــروزی برابــر 
چیــن در زمیــن حریــف و هــم چنیــن تســاوی ارزشــمند 
ــن  ــد ای ــی زد، هرچن ــه کار بزرگ ــران دســت ب ــر ای براب
ــی  ــام جهان ــه ج ــود ب ــرای صع ــی ب ــانس کم ــم از ش تی
برخــوردار اســت امــا نشــان داده کــه می توانــد در 
ادامــه جــزو مدعیــان باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
می تــوان از چیــن و قطــر بــه عنــوان حریفــان کــم 
ــاز  ــن امتی ــا کمتری ــاد کــرد کــه ب ــران ی ــرای ای خطــر ب
در قعــر جــدول قــرار دارنــد تــا راه دشــواری را بــرای 
ــرای  ــود ب ــخت خ ــان سرس ــتن حریف ــر گذاش ــت س پش
رســیدن بــه روســیه پیــش رو داشــته باشــند. بنابرایــن 
در ایــن گــروه از مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی 
ــر  ــه و پرحاشــیه براب ــا وجــود تســاوی نابرابران ــران ب ای
ســوریه و از دســت دادن 2 امتیــاز ارزشــمند بــرای 
ــام  ــواز حضــور در ج ــن شــانس ج ــم اولی ــاز ه ــران ب ای
ــود دارد. در  ــان خ ــان حریف ــیه را در می ــی روس جهان
ــت  ــی رقاب ــام جهان ــی ج ــروه دوم انتخاب ــه در گ حالی ک
ــه روزهــای  ــاره ب بســیار نزدیــک اســت، عربســتان دوب
ــت. در  ــین اس ــدر نش ــده و ص ــک ش ــود نزدی اوج خ
ــترالیا  ــارات و اس ــار ام ــن در کن ــتان و ژاپ ــع عربس واق
از  یکــی  شــاید  و  داشــتند  را  نزدیکــی  نمایش هــای 
شــگفتی های بــزرگ قــاره ی کهــن و جــام جهانــی 

ــرد .  ــکل گی ــروه ش ــن گ 2018 در ای

پریسا علیزاده
کارشناسی اقتصاد نظری 93

توقف در باتالق 
نگاهی به وضعیت تیم های آسیایی برای صعود به جام جهانی

نشستن ، سیگار کشیدن است!
مضرات بی تحرکی در جامعه امروزی

ــی )WHO( اعــالم  ــه تازگــی ســازمان بهداشــت جهان ب
کــرده اســت کــه عــدم فعالیــت بدنــی چهارمیــن علــت 

مــرگ و میــر در جهــان اســت.
در حقیقــت نشســتن، آن هــم بــرای ســاعت های طوالنــی 
ــرای  ــون، ب ــای گوناگ ــی از جنبه ه ــی تحرک ــان ب ــا هم ی
ســالمت انســان مضــر اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه 
ــر، آن  ــه متخصصــان ام ــا آنجاســت ک خطــر نشســتن ت

را در  ردیــف ســیگار کشــیدن قــرار داده انــد.
اطــالق  اســتراحت در تخــت  بــه  فقــط  بی تحرکــی 
یــک  پشــت  ســاعت ها  کــه  کارمنــدی  نمی شــود، 
ــت.  ــی مبتالس ــی از بی تحرک ــه درجات ــیند، ب ــز بنش می
ــی  ــدم در روز یعن ــزار ق ــج ه ــر از پن ــر کمت ــع اگ در واق
کمتــر از ســه کیلومتــر در روز پیــاده روی می کنیــد، 
ــر  ــورت خط ــد و در این ص ــی داری ــی تحرک ــی ب زندگ
بیماری هــا شــما را تهدیــد خواهــد کــرد. در چنــد 
ســال اخیــر، تحقیقــات گســترده ای بــرای ســنجش 
میــزان ســالمت افــراد کــم تحــرک یــا کارمندانــی کــه 
ــز  ــادی را پشــت می ــه موقعیــت شــغلی، ســاعات زی بناب
ــه  ــفانه نتیج ــت. متاس ــه اس ــورت گرفت ــینند، ص می نش
ــه  ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــات نش ــن تحقیق ــی ای  عموم
ــام  ــا انج ــی ب ــد، حت ــی دارن ــی کم تحرک ــبک زندگ س
فعالیت هــای ورزشــی نیــز از خطــرات مربــوط بــه 
ــات  ــاس مطالع ــود. براس ــد ب ــان نخواهن ــتن در ام نشس
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــت فیزیک ــش فعالی ــده کاه ــام ش انج
ــر  ــرگ و می ــت ، م ــی و دیاب ــات، چاق ــرف دخانی مص
ــم  ــفانه ک ــا متاس ــت، ام ــته اس ــال داش ــتری را بدنب بیش
تحرکــی بیشــتر از دیگــر مــوارد در حــوزه پیشــگیری از 

ــع  ــت واق ــورد غفل ــا م ــور م ــا در کش ــا خصوص بیماری ه
ــم  ــی ه ــت فیزیک ــتن فعالی ــفانه نداش ــت. متاس ــده اس ش
ــاهده  ــور مش ــه وف ــغ ب ــراد بال ــم در اف ــودکان و ه در ک
مــی شــود، ایــن موضــوع موجــب شــده کــه بســیاری از 
ــی  ــت فیزیک ــدم فعالی ــی از ع ــکالت ناش ــوارض و مش ع
در همــان دوران کودکــی بــروز کنــد و تــا ســال ها باقــی 
بمانــد. امــا اصلــی تریــن مشــکلی کــه در اثــر کم تحرکــی 
ــه  ــد، اضاف ــود می آی ــمانی بوج ــت جس ــتن فعالی و نداش
وزن و چاقــی اســت، چــرا کــه افــراد کم تحــرک، کالــری 
مصرفــی خــود را نمی ســوزانند و فعالیتــی بــرای ســوختن 
ــه بســیاری  ــراد ب ــز اف ــی نی ــی چاق ــد. در پ ــرژی ندارن ان
ــا  ــل منش ــه در اص ــوند ک ــال می ش ــا مبت ــاری ه از بیم
همــه ی ایــن بیمــاری همــان کم تحرکــی اســت. از جملــه 
ــه آن  ــی ب ــیله کم تحرک ــه وس ــرد ب ــه ف ــی ک بیماری های
ــل ایجــاد  ــی از عوام ــت اســت. چاق ــال می شــود، دیاب مبت
دیابــت مخصوصــا از نــوع2 اســت، چــرا کــه بــا افزایــش 
ــون انســولین  ــر هورم ــدن در اث ــدن، مقاومــت ب ــی ب چرب
افزایــش می یابــد. افــرادی کــه اضافــه وزن دارنــد نســبت 
بــه افــراد طبیعــی 2 برابــر بیشــتر در معــرض ابتــال بــه 
ــی  ــه چاق ــرادی ک ــزان در اف ــن می ــتند و ای ــت هس دیاب
شــدید دارنــد، بــه بیــش از ۵0 برابــر می رســد. دیابــت، 
ــوی،  ــی و کلی زمینه ســاز مــرگ زودرس، بیماری هــای قلب
ســکته مغــزی و نابینایــی اســت. پرفشــاری خــون نیــز از 
دیگــر انــواع ایــن بیمــاری اســت. اضافــه وزن و چاقــی از 
ــردش  ــر برگ ــه تاثی ــدد از جمل ــق مکانیســم های متع طری
افزایــش  باعــث  بــدن،  هورمونــی  و سیســتم  خــون 
ــوارض  ــایع ترین ع ــی از ش ــه یک ــود ک ــارخون می ش فش
ــت،  ــون دیاب ــز همچ ــون نی ــاری خ ــت. پرفش ــی اس چاق
ــت.  ــوی و اس ــی، کلی ــای قلب ــاز بیماری ه ــل زمینه س عام

همچنیــن افزایــش ســطح کلســترول بــد خــون کــه خطــر 
گرفتگــی شــرایین خــون، بیمــاری قلبــی و ســکته مغــزی 
را بوجــود می آیــد بــه دلیــل چاقــی و کم تحرکــی اســت. 
ــر بیمــاری دیگــری اســت کــه  بیماری هــای عــروق کرون
ــی  ــوب چرب ــود. رس ــاد می ش ــی ایج ــیله کم تحرک ــه وس ب
ــانی  ــش خون رس ــبب کاه ــی، س ــای قلب ــدار رگ ه در ج
بــه عضلــه قلبــی و در نتیجــه کمبــود اکســیژن می شــود. 
ــکته  ــروق، س ــل ع ــن مســئله و انســداد کام پیشــرفت ای
قلبــی را در پــی دارد. بــی تحرکــی همچنیــن ســبب 
ــزرگ و  ــرطان های روده ب ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط افزای
ــان  ــئله در زن ــن مس ــود. ای ــردان می ش ــتات در م پروس
نیــز باعــث بوجــود آمــدن عوارضــی همچــون نابــاروری، 
ــز برخــی مشــکالت اســکلتی  ســرطان ســینه، رحــم، و نی
ــف  ــی از ضع ــه ناش ــردرد- ک ــون کم ــی همچ ـ عضالن

ــد شــد.  ــر اســت- خواه ــه کم عضــالت ناحی
راهکارهــای ســاده و کــم هزینــه ای بــرای افزایــش 
نســبی ســطح تحــرک روزمــره افــراد وجــود دارد، البتــه 
ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه هــر فــرد بــا 
ــد  ــه شــرایط فیزیولوژیکــی خاصــی کــه دارد بای توجــه ب

ــد: ــت کن ــا رعای ــام آن ه ضوابطــی را در خصــوص انج
اســتفاده از پلــه بــه جــای آسانســور، پیــاده طــی کــردن 
مســیرهای کوتــاه بــه جــای اســتفاده از وســائل نقلیــه و 
ــرایطی  ــده در ش ــر ش ــورد ذک ــریع )۳ م ــاده روی س پی
ــند(،  ــته باش ــکلی نداش ــا مش ــل پ ــا و مفاص ــه زانوه ک
مشــخص کــردن زمــان هــای خــاص بــرای بلنــد شــدن 
از پشــت میــز و انجــام حــرکات کششــی ســاده در 
ــینند،  ــی نش ــز م ــادی پشــت می ــان زی ــه زم ــرادی ک اف
مــی توانــد تــا ســطح قابــل قبولــی ســالمت را در افــراد 
ــه  ــد ب ــا ، امی ــاری ه ــگیری از بیم ــا پیش ــرده و ب ــاال ب ب

ــد. ــش ده ــان افزای ــی را در آن زندگ
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هرچقــدر هــم کــه عالقه منــدان بــه فوتبــال از لــزوم 
ــه  ــا عالق ــد، ام ــن رشــته ورزشــی صحبــت کنن اســتقالل ای
سیاســت مداران و ســردمداران کشــورها بــه مســتطیل ســبز 
ــف  ــای مختل ــودآگاه در فرصت ه ــا ناخ ــود ت ــبب می ش س
بــه اتفاقــات مختلــف ورود کننــد و شــاید حتــی در برخــی 
زمان هــا اســتقالل فوتبــال را هــم زیــر ســوال ببرنــد. 
ــتند؟  ــی هس ــه تیم های ــوادار چ ــا ه ــتمداران دنی ــا سیاس ام
ــه  ــدان ب ــکا از عالقه من ــازه آمری ــور ت ــپ، رییس جمه ترام
ــنال در  ــای آرس ــر دیداره ــدیدا پیگی ــت و ش ــال اس فوتب
ــی در  ــی حت ــد آمریکای ــت. ثروتمن ــره اس ــر جزی ــگ برت لی
مصاحبــه ای گفتــه کــه حاضــر اســت تــا ۵0 ســال دســتمزد 
مربــی آرســنال را بپــردازد. البتــه ترامــپ کــه بــه خلــق و 
خــوی خــاص و گفتــن هــر حرفــی مشــهور اســت، به آرســن 
ــه  ــم توصی ــنال ه ــر آرس ــال های اخی ــرمربی س ــر، س ونگ
ــه  ــم!« آرســن ونگــر سال هاســت ک ــه جهن ــرو ب کــرده : »ب
ــال های  ــا برخــالف س ــای لندنی ســت ام ــرمربی توپچی ه س
نخســت حضــور در ایــن تیــم نتوانســته نتایــج خوبــی بگیرد.

ــن  ــال در بی ــه فوتب ــه ب ــه عالق ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
سیاســت مداران تنهــا محــدود بــه مــردان نمی شــود. 
آنجــال مــرکل 62 ســاله، صدراعظــم آلمان هــم از هــواداران 
ــال اســت. جــدا از حضــور همیشــگی  ــا قــرص فوتب ــر و پ پ
خانــم مــرکل در ورزشــگاه بــرای از نزدیک دیدن مســابقات 
کشــورش در جــام جهانــی و جــام ملت هــای اروپــا، 
بورســیادورتموند تیــم مــورد عالقــه ایــن زن سیاســت مدار 
در فوتبــال آلمــان اســت. امــا در ایــران، داســتان بــه شــدت 
فــرق می کنــد، کمتــر سیاســتمدار ایرانــی را می توانیــد 
ببینیــد کــه علنــا از عالقــه ورزشــی اش صحبــت کنــد. بدون 
شــک تــرس از غضــب هــواداران تیــم مقابــل در رابطــه بــا 
ــه  ــر س ــد ه ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــبت می دهن ــن نس ای
قهرمانــی اســتقالل در پانــزده دوره لیــگ برتــر فوتبــال، در 
ــت.  ــم خورده اس ــژاد رق ــوری احمدی ن ــت جمه دوران ریاس
از آن ســو رییــس دولــت اصالحــات نیــز گفتــه می شــود از 
ــه پرســپولیس اســت. از وی خاطــره ای هــم  ــدان ب عالقه من
ــی  ــوان دلیل ــه می ت ــود دارد ک ــوص وج ــن خص ــی در ای حت
ــت. در  ــر گرف ــش در نظ ــی بودن ــات پرسپولیس ــرای اثب ب
ســال 77، زمانیکــه باشــگاه االســد قطــر ســر قــرارداد علــی 
ــا قرمزپوشــان را  ــرد و فیف ــی از پرســپولیس شــکایت ک دای
ــدار  ــود، وی در دی ــوم کرده ب ــنگین محک ــه ای س ــه جریم ب
بــا امیــر قطــر بــر ســر ایــن مســاله نیــز صحبــت کرده بــود 
و خواســتار پادرمیانــی امیــر قطــر بــرای حــل ایــن مشــکل 
بــدون پرداخــت غرامــت شــده بود. فرزنــدان هاشــمی 
ــی مســتثنی نیســتند.  رفســنجانی هــم از قاعــده قرمــز و آب
در ایــن خانــواده هرچقــدر محســن اســتقاللی اســت، یاســر و 
مهــدی پرسپولیســی محســوب می شــوند. در 10، 1۵ ســاله 
اخیــر البتــه بــا توجــه بــه حضــور سیاســتمداران در ترکیــب 
هیات مدیــره ســرخابی های پایتخــت، راحت تــر می تــوان 
ــب  ــرد. حبی ــی ب ــیون پ ــودن سیاس ــز ب ــا قرم ــی ی ــه آب ب
کاشــانی و حســن بیــادی، از اعضــای ســابق شــورای شــهر 
ــوب  ــاف محس ــخت قالیب ــان سرس ــزو حامی ــه ج ــران ک ته
ــره و  ــای هیات مدی ــوان اعض ــه عن ــی را ب ــوند، مدت می ش
ــد. در زمــان  ــه کار بودن مدیرعامــل پرســپولیس مشــغول ب
مدیرعاملــی کاشــانی بــود کــه آخریــن قهرمانی پرســپولیس 
ــش از  ــا  بی ــاال از آن روزه ــورد. ح ــم خ ــر رق ــگ برت در لی
10 ســال می گــذرد، حــاج حبیــب هــم در ایــن بــازه عــالوه 
بــر شــورای شــهر دوبــاره بــه پرســپولیس بازگشــت امــا بــا 
آوردن اســتیلی و ثبــت بدتریــن نتایــج ممکن، از پرســپولیس 
ــن  ــاون قوانی ــی، مع ــدوار رضای ــت. امی ــی ســر و صــدا رف ب
ــرادر ســردار محســن  ــس شــورای اســالمی و ب ــی مجل فعل
ــم  ــس را از دوره پنج ــور در مجل ــابقه حض ــه س ــی ک رضای
دارد، چنــد دوره در ترکیــب هیــات مدیــره اســتقالل 
حضــور داشــته و از اســتقاللی های سرســخت محســوب 
ــروه  ــم در گ ــی ه ــردار رضای ــود س ــه می ش ــود. گفت می ش
ــد فرامــوش  ــه نبای اســتقاللی های متعصــب جــای دارد. البت
ــره  ــراد در هیات مدی ــش اف ــا و چین ــرد در ترکیب بندی ه ک
تیم هــای اســتقالل و پرســپولیس، در بســیاری از مــوارد 
تفکــرات سیاســی و برنامه ریزی هــا روی شــخص اســت 
ــب  ــردی در ترکی ــور ف ــا حض ــود و صرف ــاظ می ش ــه لح ک
ــودن شــخص  ــر قرمــز ب ــی ب ــره پرســپولیس دلیل هیات مدی
نیســت. بــرای مثــال در خصــوص افشــارزاده همــواره ایــن 
ــی  ــه صندل ــک پرسپولیســی ب ــه ی ــود ک موضــوع مطــرح ب

ــت. ــتقالل رسیده اس ــی اس مدیرعامل

شروین رمضانی
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کیهــان کلهــر، آهنگســاز و نوازنــده بین المللــی کمانچــه کــه ایــن روزهــا نــام او بــه علــت دو برنامــه برگــزاری تور کنســرت های 
»پردگیــان بــاغ ســکوت« و کنســرت دو نــوازی همــراه بــا اردال ارزنجــان، نوازنــده باغالمــا از ترکیــه ســر زبان هاســت، برنــده 
جایــزه انجمــن منتقــدان موســیقی ضبــط شــده آلمــان شــد. ایــن جایــزه بــرای آلبــوم »هاونیــاز«)Hawniyaz( بــه کیهــان 
کلهــر تعلــق گرفتــه اســت کــه در دســته موســیقی »فولــک/ ملــل« قــرار می گیــرد. پیــش از ایــن نیــز در ســال 201۳، آلبــوم 
ــام  ــاز« ن ــود. »هاونی ــزه نایــل شــده ب ــن جای ــه دریافــت ای ــه همراهــی اردال ارزنجــان، ب »Kulakulik Yakisirmi« کلهــر ب
آخریــن آلبــوم رســمی منتشــره کلهــر بــا آهنگ ســازی و نوازندگــی اوســت. کیهــان کلهــر، »هاونیــاز« را به صــورت موســیقی 
ترکیبــی ســاخته کــه متشــکل از موســیقی فولکلــور ُکــردی، بــا گویــش کرمانجــی و نوازندگــی شــاه کمان توســط خــود اوســت. 
در ایــن اثــر، ســلمان قمبــرف نوازنــده اهــل آذربایجــان بــا پیانــو و جمیــل گوچگیــری نوازنــده ترکیــه ای تنبــور همــراه کلهــر 
هســتند. جایــزه انجمــن منتقــدان موســیقی ضبــط شــده آلمــان از ســال 1980 بــرای تنظیــم نمــودن دقیق تریــن اســتانداردها 
در زمینــه دســتاوردهای ممتــاز و باکیفیــت در حــوزه موســیقی ضبــط  شــده )ریکــورد( تأسیس شــده اســت. انجمــن منتقــدان 
موســیقی ضبــط شــده آلمــان شــامل 1۵6 نفــر از منتقــدان موســیقی، نویســندگان، موســیقی شناســان و ســردبیران در آلمــان، 

اتریــش و ســوئیس اســت کــه به طــور فعــال در ارزیابــی »ســی  دی « هــا و »دی  وی  دی« هــا نقــش دارنــد.

بــرای شــناخت و درک موســیقی هــر خواننــده بایــد ســبک 
آن را شــناخت. بارهــا آهنــگ هایــی راشــنیده ایــم کــه بــه 
ــناخت و  ــس از ش ــاید پ ــا ش ــده ام ــوش نیآم ــا خ ــذاق م م
درک ایــن موضــوع کــه آن ملــودی و ترانــه در چــه 
شــرایطی و بــا چــه مضمونــی ایجــاد شــده، شــنیدن آن بــرای 
مــا دل نشــین شــود. شــخصیت هایــی کــه در ادامــه معرفــی 
شــده انــد، همگــی در ســبک هایــی کــه هــر یــک زیرشــاخه 
ــن  ــدا ای ــت می کنند.ابت ــتند فعالی ــبک »راک« هس ای از س
ســبک را معرفــی می کنیــم تــا درک کلــی از آثــار معرفــی 

شــده داشــته باشــیم.
موســیقی راک ســبکی جــذاب اســت کــه بــا تلفیــق و متاثــر 
ــن  ــری و همچنی ــوز و کانت ــد بل ــی مانن شــدن از ســبک های
تاثیراتــی از موســیقی جــز، کالســیک و ...  در دهه ۵0 میالدی 
ــا  ــک ب ــار الکتری ــوای ساکســیفون و گیت ــه شــدن ن ــا اضاف ب
ــکل  ــد رول« ش ــوان »راک ان ــت عن ــوی، تح ــگ ق ضرباهن
ــف گســترده ای از  ــد طی ــه بع ــه شــصت ب ــت و از ده گرف
ــه در موســیقی راک  ــه وجــود آمــد. تران ســبک هــای آن ب
مــی توانــد بــه مراتــب پــر اهمیــت تــر از فــرم موســیقی از 

لحــاظ ســاختار هارمونیــک باشــد، چــرا کــه موســیقی راک، 
ــای  ــه ه ــاص در ده ــی خ ــرایط اجتماع ــده ی ش ــود زایی خ
ــاب  ــت بازت ــت.آوازهای راک، در حقیق ــا 1990 اس 19۵0 ت
شــیوه ی زندگــی آمریکایــی بــود. تقــال بــرای کســب حقــوق 
اجتماعــی و همچنیــن مبــارزه بــا تبعیــض نــژادی، از جملــه 
ــان  ــای راک در آن زم ــوای آواز ه ــرای محت ــی ب ــال های مث
بــود. از مثــال هــای معــروف در ایــن مــورد مــی تــوان بــه 
ترانــه »Blowin' In The Wind« بــاب دیلــن کــه مضمون 
ــی  ــور کل ــه ط ــود. ب ــاره نم ــت، اش ــژادی اس ــض ن آن تبعی
مهمتریــن مســئله در موســیقی راک لحــن اعتــراض آمیــز و 
تهاجمــی و همچنین خشــونتی اســت کــه در آن نهفته اســت. 
ــم،  ــدون کالم در نظــر بگیری ــیقی راک را ب ــر موس ــی اگ حت
ــودی  ــی در مل ــوی تهاجم ــق و خ ــراض و خل ــم اعت ــاز ه ب
ــان  ــد. راک هم ــی مان ــی م ــز باق ــم درام ــار و ریت ــای گیت ه
انزجــار از ســقوط انســان اســت کــه ایــن انزجــار، اعتــراض 
بــه همــراه دارد و ســاز و آواز وســیله ای اســت بــرای فریــاد، 
فریــادی کــه گاه از حنجــره بیــرون مــی آیــد و گاه از ســیم 
ــر نوازندگــی در موســیقی راک  ــار. پــس تاکیــد ب هــای گیت
ــت.  ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــاپ از اهمی ــه پ ــبت ب نس
شــاخصه موســیقی راک ملــودی صوتــی و آوایــی هارمونیکــی 
ــاس و درامــز  ــار ب ــار الکتریــک، گیت اســت کــه توســط گیت

و اغلــب بــا تاکیــد روی ضــرب هــای قــوی پشــتیبانی مــی 
ــا کســر میــزان ۴/۴  شــود. راک موســیقی آهنــگ محــور ب
ــاد و  ــوع زی ــطه تن ــه واس ــت و ب ــر اس ــروه ک ــی گ و همراه
ویژگــی هــای مشــترک موســیقایی، توصیــف آن دشــوار مــی 
باشــد. هماننــد موســیقی پــاپ، شــعرها مضامیــن احساســی 
ــد امــا رنــگ موضوعــات دیگــر کــه اغلــب سیاســی و  دارن

اجتماعــی مــی باشــند را نیــز بــه خــود گرفتــه اســت.
سبک های موسیقی راک  :

راک انــد رول: کــه عمدتــا بــه موســیقی تلفیقــی ایجــاد شــده 
ــان دوران  ــه هم ــه ۵0-60 ک ــوز. در  ده ــای بل از ســبک ه
ــده شــد، اطــالق مــی  ــا دوره کالســیک راک نامی ــی ی طالی

شــود.
ــاخته  ــاپ س ــیقی پ ــوع موس ــر ن ــه ه ــه ب ــاپ راک: ک پ
ــد رول گفتــه مــی شــود. ایــن  شــده بعــد از دوران راک ان

ــت.  ــک و گیراس ــیقی ملودی موس
گرانــج: اوج درخشــش آن در دهــه 90 بــود از نظــر اشــعار 
و مضامیــن اعتــراض آمیــز بیشــتر شــبیه بــه ســبک پانــک 
ــه هــوی متــال اســت. و از لحــاظ نواختــن بیشــتر شــبیه ب

ایــن ســبک دارای دو گونــه اســت )خشــن و ملودیــک تر( و 
از ویژگــی هــای آن استاپ-اســتارت هــای زیــاد آن اســت.

ــا تاثیــر از موســیقی  آلترنیتیــو راک: در اواســط دهــه 80 ب

پانــک بــه وجــود آمــد امــا از لحــاظ ســاختاری شــبیه بــه 
ســبک هــای قبــل از خــود نبــود. بــه همیــن دلیــل بــه آن 
الترنیتیــو ) جایگزیــن ( گوینــد چــون جنبــه متفاوتــی دارد.

پانــک راک: در اواخــر دهــه 60 و 70، رویــداد هــای 
اجتماعــی آن زمــان ماننــد جنــگ ویتنــام، تــورم و بیــکاری 
و ... را در خــود منعکــس مــی کــرد. در زمانــی کــه ارتبــاط 
موســیقی بــا مســایل روزمــره کــم مــی شــد، ســبک پانــک 

ایجادشــد.
موســیقی راک بسیاروســیع اســت و ســبک هــای آن صرفــا 

بــه ایــن مــوارد محــدود نمــی شــود.
بــا توجــه بــه تعاریــف و توضیحــات داده شــده، مــی تــوان 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه بهتریــن توصیــف بــرای ایــن  ب
ســبک در ایــن جملــه خالصــه مــی شــود : »هرســلیقه، یــک 

ملــودی!« 
موســیقی راک، ســبکی متفــاوت از موســیقی ســنتی و 
قدیمــی اســت کــه همــه نشــان ازعشــق وزیبایــی و 
ــاع  ــک اجتم ــیقی از دل ی ــن موس ــد. ای ــات  بودن احساس
ســتم دیــده بیــرون آمــد و نگاهــی نــو بــه قضایــا داشــت؛ 
ــه  ــن روحی ــا و همچنی ــاوت ه ــن تف ــل همی ــه دلی ــاید ب ش
آزادی خواهانــه و اعتــراض امیــز آن بــود کــه بــه جوانــان 
شــور و نشــاط مــی داد و آن هــا را بــرای  درک زندگــی و 

ــرد. ــب می ک ــالش ترغی ت
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نیمـه ی تاریک مـاه
  پینک فلوید

30 سال بدون توقف
  برایان آدامز

زنـده بـاد زنـدگی
  کلدپلی

محبوبترین های تاریخ
  بیتلز

پینــک فلویــد یکــی از تاثیرگذارتریــن گروهــای موســیقی راک 
انگلیســی اســت کــه توانســت بــا موســیقی پراگرســیو، اشــعار 
فلســفی، اســتفاده از تجربیــات صوتــی و خلــق اجراهــای زنــده 
اســتادانه بــه موفقیت هــای چشــمگیر بین المللــی دســت یابــد 
و بــه یکــی از محبوب تریــن و تاثیرگذارتریــن گروه هــای تاریــخ 
موســیقی بدل شــود. پینک فلوید در ســال 196۵ توســط »ســید 
ــت«  ــارد رای ــرز« و »ریچ ــر وات ــن«، »راج ــک میس ــرت«، »نی ب
تشــکیل شــد. آن هــا در اواخــر دهــه 60 میالدی و تحــت رهبری 
ســید بــرت دو تک آهنــگ موفــق منتشــر و ســپس بــا موفقیت 
اولیــن آلبــوم خــود بــه نــام »نــی زن بــر دروازه هــای ســپیده دم« 
را عرضــه کردنــد و بــه شــهرت رســیدند. »دیویــد گیلمــور« در 
دســامبر 1968 بــه عنــوان پنجمیــن عضــو بــه گــروه پیوســت و 
بــه تدریــج جایگزیــن ســید بــرت شــد. پــس از جدایــی بــرت 
ــی  ــاعر اصل ــه ش ــل ب ــرز« تبدی ــر وات ــد«، »راج ــک فلوی از »پین
آهنگ هــای گــروه شــد و جایــگاه خــود را بیــش از پیــش تثبیت 
ــای  ــا آلبوم ه ــد ب ــک فلوی ــه پین ــود ک ــان ب ــن زم ــرد. در ای ک
مفهومی تحســین شده شــان همچون »نیمــه تاریک مــاه«، »کاش 
اینجــا بــودی«، »جانــوران« ، »دیــوار« و »بــرش نهایی«  به شــهرت 

جهانــی دســت پیــدا کردنــد.
پــس از حــدود دو دهــه اعضــای گــروه »گیلمــور، واتــرز، رایــت و 
میســن« بــرای اجرایــی خیرخواهانــه در اجــرای »الیــو 8« دوبــاره 
گــرد هــم آمدنــد. ســید بــرت در ســال 2006 و ریچــارد رایــت 
در ســال 2008 درگذشــتند کــه بدیــن ترتیــب ایــن اجــرا تبدیل 
بــه آخریــن اجــرای اعضــای گــروه بــا حضــور تمــام اعضــا شــد. 
پینــک فلویــد در ســال 1996 بــه تــاالر مشــاهیر راک انــد رول 
ایــاالت متحــده و در ســال 200۵ بــه تــاالر مشــاهیر موســیقی 
پادشــاهی متحــد راه یافت.آثــار ایــن گــروه تــا ســال 201۳ بیش 
از 2۵0 میلیــون نســخه در سراســر جهــان و 7۴ میلیــون نســخه 
تنهــا در ایــاالت متحــده فــروش داشــته اســت و به همیــن دلیل 
پینــک فلویــد در زمــره پرفــروش ترین هنرمنــدان موســیقی در 
دنیــا بــه شــمار مــی رود. همچنیــن از »آلبــوم نیمــه تاریــک ماه« 
ــن  ــروش تری ــن و پرف ــز تری ــوان یکــی از موفقیــت آمی ــه عن ب
ــن  ــود. ای ــاد می ش ــا ی ــام دوران ه ــخ راک در تم ــای تاری آلبوم ه
آلبــوم توانســت بــه رتبــه فــروش 1 در ایــاالت متحــده دســت 
پیــدا کنــد و چهــارده هفتــه در جــدول باقــی بماند. تاکنــون بیش 
از ۴0 میلیــون نســخه از ایــن آلبــوم در سراســر جهان بــه فروش 

رســیده اســت.

۳2 ســال از انتشــار آلبــوم پــر فــروش »برایــان آدامــز« 
ــه اول را اتخــاذ  ــورد رتب ــه هــا در چــارت بیلب کــه هفت
کــرده بــود بــا نــام »بــی پــروا« مــی گــذرد؛ آن جــوان 
2۵ ســاله امــروز ۵7 ســال ســن دارد و در طــول ســال 
ــه  ــادی از جمل ــای زی ــت ه ــود موفقی ــت خ ــای فعالی ه
ــازان  ــر آهنگس ــزه ی معتب ــی و جای ــر گرم ــزه معتب جای
ــه کاری  ــو« را در کارنام ــوور نول ــرایان »ای ــه س و تران
ــزد  ــار نام ــن ۵ ب ــز همچنی ــرده، آدام ــت ک ــود ثب خ
دریافــت گلــدن گلــوب و ۳ بــار نیــز کاندیــد دریافــت 
ــز  ــم نی ــیقی فیل ــرای موس ــکار ب ــی اس ــزه ی آکادم جای

شــده اســت.
ــان  ــتاد هم ــه ی هش ــف کاری او در ده ــه ی عط نقط
نیــز  نــود  بــود؛ در دهــه ی  پــروا«  »بــی  آلبــوم 
ــه از  ــود ک ــر ب ــوم دیگ ــای او ۴ آلب ــالش ه ماحصــل ت
ماننــد  آلبــوم »در روزی  بهترین هــای آن می تــوان 

ــرد. ــام ب ــروز« ن ام
برایــان آدامــز در طــول فعالیتــش از تمــام انــرژی خــود 
ــی  ــال گرای ــس کم ــای او ح ــرده، در کاره ــتفاده ک اس
ــی کــه  ــا هیچــگاه خالقیــت های مشــاهده مــی شــود ام
ــی رود در  ــار م ــان انتظ ــطح برای ــی در س از خوانندگان

ــد. ــاهده نش او مش
از نظــر نویســنده ایــن متــن کارهــای او بعــد از آلبــوم 
ســال 2006 بــه نــام »Room Service« ســیری 
ــدا  ــت پی ــا اف ــه ه ــن تران ــت مت ــدا کرد،کیفی ــی پی نزول
ــه اش جذابیــت  ــود، صــدای خــش دار و گرفت کــرده ب
ــت  ــده اش خالقی ــای زن ــت، در اجراه ــابق را نداش س
ــی  ــابق را نم ــرژی س ــی شــد و ان ــده م ــی دی ــای کم ه

ــم. ــدا کنی ــای او پی ــتیم در اجراه توانس
ــن  ــزو برتری ــز ج ــوز نی ــز هن ــان آدام ــوع برای در مجم
ــد، حــس  ــه حســاب مــی آی خواننــدگان ســبک راک ب
و حالــی کــه در ترانــه هایــش بــه شــنونده منتقــل مــی 
کنــد غیــر قابــل وصــف اســت، در مصاحبــه ای کــه در 
تــور ۳0 ســالگی آلبــوم بــی پــروا کــه ســکوی پــرش او 
حســاب مــی شــد بــا مجلــه ی رولینــگ اســتون انجــام 
داد از او پرســیدند: »اوضــاع در تــور شــما چگونــه 
ــی ۳0  ــگار زندگ ــخ گفت:»عالی،ان ــت؟«،وی در پاس اس

ســاله کــه توقــف نکــرده«.

کلدپلــی )Coldplay( یــک گــروه آلترناتیــو راک بریتانیایــی 
اســت کــه درســال 1996 در لنــدن شــکل گرفتــه اســت.

»چترهــای نجــات« نــام اولیــن آلبــوم اســتودیویی ایــن گــروه 
ــا انتشــار آن در ســال 2000 توانســتند خــود  ــه ب اســت ک
ــای  ــه دنی ــزرگ ب ــروه ب ــک گ ــوان ی ــه عن ــط آن ب را توس
موســیقی معرفــی کننــد؛ وجــود آهنــگ بســیار موفــق »زرد« 
نیــز در ایــن آلبــوم باعــث شــد تــا آنهــا بــه رقیبــی جــدی 

بــرای هــم ســبکان خــود بــدل شــوند.
انتشــار آهنــگ »ســاعت هــا« اولیــن آهنــگ آلبــوم »یورشــی 
ــت آهنــگ ســال  ــه دریاف ــق ب ــه ســر« کــه موف از خــون ب
2002 از »گرمــی« شــد، »کلــد پلــی« را درخشــان تــر از قبل 

در کنــار دیگــر ســتارگان نشــان داد.
ــه  ــا تران ــام » X &Y« ب ــا ن ــروه ب ــن گ ــوم ای ــومین آلب س
ــد  ــال 200۵ وارد بازارش ــی »speed of sound« در س اصل

ــد. ــود کن ــور را از آن خ ــه اول 28کش ــت رتب ــه توانس ک
ــی«  ــاد زندگ ــده ب ــی »زن ــه معن ــوم »Viva La Vida« ب آلب
ُکلــد پلــی، آلبومــی متفــاوت از ۳ آلبــوم قبلی بــود. همانطورکه 
از اســم ایــن آلبــوم برمــی آیــد رگــه هایــی از آهنــگ هــای 
اســپانیایی را داراســت. در واقــع ایــن ویژگی مختص ایــن گروه 
اســت کــه در ترانــه های هــای خــود از فرهنگ گوناگونــی وام 
مــی گیــرد کــه بــار معنایــی خاصــی داشــته باشــد و همچنین 

باعــث متمایــز شــدن ُکلــد پلــی از هــم ردیفانــش شــود.
ــال  ــان و انتق ــرای بی ــزاری ب ــه اب ــر اینک ــالوه ب ــیقی ع موس
ــران اســت  ــا دیگ ــه اشــتراک گذاشــتن آن ب احساســات و ب
در واقــع زبانــی مشــترک و قابــل درک در میــان همــگان نیــز 
هســت. ایــن بُعــد از موســیقی را مــی تــوان بــا جــان ســپردن 
بــه قطعــه هــای مختلــف مجموعــه ی »داســتان هــای ارواح« 
ــس  ــی کــه کری ــد پل ــروه ُکل ــوم گ ــوان ششــمین آلب ــه عن ب
مارتیــن بــه شــرح بخشــي از احساســات متنوعــش در مراحل 
مختلفــي از عشــق تــا جدایــی میپــردازد ودر مه201۴ منتشــر 

شــد، دریافــت.
»A Head Full Of Dreams« هفتمیــن و بــه نقــل 
از کریــس مارتیــن آخریــن آلبــوم اســتودیویی او و 
ــد.  ــامبر201۵ منتشرش ــه در ۴دس ــود ک ــش ب همراهان
نکتــه ی حائــز اهمیــت در خصــوص ایــن آلبــوم اشــارات 
آن بــه فرهنــگ هــای آســیایی وهــم چنیــن تاثیــر پذیــری 

ــت. ــی اس ــات پارس ــگ آن از ادبی دو آهن

۴ نفر بودند. اما االن 2 نفر ماندند...
 آنهــا طــی فعالیــت در فقــط و فقــط یــک دهــه) 1960- 
1970( توانســتند تاثیرگذارتریــن و پرفــروش تریــن گــروه 
ــروه  ــی گ ــار اصل ــرن بیســتم شــوند. ب راک موســیقی در ق
ــتون  ــان وینس ــی« و  »ج ــل مک کارتن ــز پُ ــر دوش »جیم ب
ــان  ــه »ج ــه البت ــود. ک ــروه ب ــو از گ ــن دو عض ــون« ، ای لن
لنــون« یکــی از برجســته تریــن چهــره هــای صلــح طلــب 
و مخالــف خشــونت در جهــان ، در ســال 1980 و در ســن 
ــه کشــته شــد.  بیتــل هــا دو  ۴0 ســالگی بــه ضــرب گلول
عضــو دیگــر هــم داشــتند کــه »جــورج هریســون« و »رینگو 
اســتار« بودنــد. کــه متاســفانه هریســون هــم در ۵8 ســالگی 
ــا و  ــت ه ــه ســرطان درگذشــت. موفقی ــال ب ــت ابت ــه عل ب
ــی  ــخ ب ــدون شــک در تاری ــروه ب ــن گ ــای ای ــت ه محبوبی
بدیــل اســت. آنهــا  در ســال 2008 در مجلــه بیلبــورد بیــن 
100 هنرمنــد برتــر تاریــخ, رتبــه ی اول را کســب کردنــد. 
همچنیــن ایــن گــروه در مجمــوع 10 جایــزه گرمــی ،یــک 
ــو را از آن خــود  جایــزه آکادمــی  و 1۵ جایــزه آیــور نوول
ــن  ــدگار ای ــار مان ــم از آث ــا اگربخواهی ــت. و ام ــرده اس ک
گــروه بگویــم، شــاید معــروف تریــن اثــر، آهنــگ» دیــروز« 
از آلبــوم )کمــک(  باشــد کــه مــک کارتنــی  بــه تنهایــی 
ایــن اثــر را در ســال 196۵خلــق کــرده اســت. حتــی جالب 
اســت کــه مــک کارتنــی در ابتــدا تصــور مــی کــرد کــه 
بــه صــورت ناخــودآگاه ایــن آهنــگ شــبیه آهنــگ دیگری 
شــده اســت. او درایــن بــاره مــی گویــد؛ »مــدت هــا ایــن 
ــدم و  ــی خوان ــم م ــتان و همکاران ــرای دوس ــگ را ب آهن
ــن  ــه حــال ای ــا ب ــا ت ــه آی ــردم، ک ــی ک ــان ســوال م از آن

ــنیده اند؟« ــی ش ــاًل در جای ــگ را قب آهن
ــف،  ــدود ۳000 کاور مختل ــا ح ــق ب ــیار موف ــر بس ــن اث  ای
بیشــتر از هــر آهنــگ دیگــری بازخوانــی شــده و در گینــس 

ثبــت شــده اســت.
از دیگــر آثــار محبــوب »بیتلــز« موزیــک خاص و دلنشــین  
»میشــل« اســت کــه در ســال 1967جایــزه بهتریــن ترانــه 
ــی« را از آن خــود کــرد. ســخن آخــر اینکــه  ســال »گرم
ــول 10  ــا در ط ــل ه ــداف  بیت ــبک و اه ــا، س ــه ه تران
ســال بــه قــدری دلنشــین و شــیرین بــوده کــه هنــوز هــم 
ــرده و  ــزش نک ــی ری ــا اندک ــرص آنه ــرو پاق ــداران پ طرف

ــه کــرده اســت. آنهــا را جاودان
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ابراهیم شریف زاده، خنیاگر موسیقی خراسان درگذشت.

نیمه دوم آبان 1095

اســتاد ابراهیــم شــریف زاده، خنیاگــر موســیقی خراســان شــب گذشــته، 21 آبان مــاه، پــس از تحمــل یــک دوره بیمــاری دارفانــی را وداع 
گفــت.  ابراهیــم شــریف زاده خواننــده موســیقی مقامــی و خالــق آثــاری چــون، ســرو خرامــان، دلبــر رعنــا و بهــاره دختر عمو اســت. مســتند 
»دلبــر رعنــا« بــا نــگاه بــه شــخصیت ایــن اســتاد آواز محلی خراســان ســاخته شــد. همــکاری وی بــا غالمحســین ســمندری از دوتار نــوازان 
شــهیر باخــرزی 60 ســال طــول کشــید،آلبوم موســیقی »خون پــاش و نغمه ریــز« حاصــل ایــن همــکاری اســت. اذان معــروف او کــه بــه 
شــیوه ای منحصــر بفــرد خوانــده می شــود، توجــه بســیاری از پژوهشــگران را بــه خــود معطــوف کرده اســت.  تفــاوت خوانــدن شــریف زاده 
بــا ســایر اســتادان موســیقی محلــی خراســان در ایــن بــود کــه وی عــالوه بــر اجــرای حــزن انگیــز موســیقی ایــن خطــه، نغمه هایــی را بــه 
صــورت حماســی اجــرا کرده اســت کــه پژوهشــگران معتقدنــد در تاریــخ موســیقی خراســان هیــچ کــس بــه ایــن صــورت نمــی خوانــده  
است.اســتاد شــریف زاده یکــی از ســه خنیاگــر باقیمانــده از نســل طالیــی موســیقی خراســان بود کــه در شهرســتان باخــرز زندگــی می کرد. 
البتــه ســال 91 کــه زوج هنــری شــریف زاده، اســتاد حســین ســمندری درگذشــت بــه نوعــی کــوچ کاروان موســیقی خراســان آغــاز شــد و 

ســپس عبــداهلل ســرور احمــدی، غالمعلــی پورعطایــی، ذوالفقــار عســکریان و نورمحمــد درپــور دار فانــی را وداع گفتنــد.

شــعر، موســیقی، رمــان، فیلــم و نقاشــی اولین کلماتی هســتند 
کــه بــا شــنیدن نــام کوئــن در ذهــن نقــش مــی بندد.ایــن 
کلمــات کامــال متجلــی هنربــی همتــا و ذوق و اســتعداد بــی 
نظیــر فــردی همچــون کوئــن مــی باشــند. البتــه شــهرت او 

بیشــتر بــه خاطــر موســیقیش بــود.
شــاعر،   ،19۳۴ ســپتامبر   21 زاده  کوئــن«  »لئونــارد 
رمان نویــس و خواننــده وترانــه ســرای کانادایــی بــود.

مک گیــل  دانشــگاه  از  انگلیســی  زبــان  رشــته  در  او 
ــعر  ــر۴  ش ــه خاط ــال 19۵۵ ب ــد و در س ــه ش دانش آموخت
خالقانــه اش بــا نــام Thoughts of a Landsman  جایــزه 
ادبــی Chester MacNaughton را از آن خــود کــرد. 
ــال 19۵6 در دوران  ــعرش را در س ــاب ش ــن کت ــن اولی کوئ
ــز  ــان او نی ــن رم ــرال منتشــر کــرد، اولی دانشــجویی درمونت
ــه  ــد. درون مای ــی ها آم ــاب فروش ــه کت ــال 196۳ ب در س
ــردی  ــان ف ــط می ــزوا و رواب ــن، سیاســت، ان شــعرهای او دی
اســت. او همچنیــن شــاعر و مستند ســازی بــزرگ بــود کــه 
چندیــن فیلــم بــه خصــوص دربــاره ادیــان هیمالیایی ســاخته 

اســت. 

دوســتی بــا فدریکــو گارســیا لــورکا تاثیــر زیــادی بــر زندگی 
هنــری او داشــت، بعــد از شــعر او در عرصــه موســیقی نیــز 
فعالیتــش را آغــاز کــرد)۳۳ ســالگی(. اولیــن حضــور کوئــن 
در صحنــه موســیقی، جشــنواره موســیقی مردمــی نیوپــورت، 
ــتین  ــال نخس ــان س ــامبر هم ــود و دس ــتان 1967 ب در تابس
آلبومــش را بــا عنــوان »ترانــه هــای لئونــارد کوهــن« منتشــر 
کــرد. موفقیــت ایــن آلبــوم و بــه دنبــال آن انتشــار دو آلبوم 
ــش از  ــیقی و صــدای او را بی ــاص موس ــوع خ ــر از او، ن دیگ
بیــش محبــوب ســاخت و همیــن موجــب شــد تــا کنســرت 
هــای موفقــی در آمریــکا، کانــادا و اروپــا داشــته باشــد. نــوع 
ــی  ــن بعض ــاده و همچنی ــدای آرام و س ــعار، ص ــاص اش خ
ــه  ــرای تران ــه ب ــزی ک ــر انگی ــا و بحــث ب ــای زیب از ویدئوه
هایــش ســاخته شــده، همگــی در موفقیــت و برجســته کردن 

نــوع آثــار هنــری او موثــر بــوده اســت. 
ــت   ــم یاف ــم، در خواهی ــتر برگردی ــالهای پیش ــه س ــر ب اگ
ســال 1960 کــه لئونــارد و معشــوقه اش ماریـَـن در جزیــره 
ــدرود  ــای خوشــی داشــتند)ترانه ی ب ــان روزه ــدرای یون هی
ــه  ــری ک ــه اوســت( دخت ــادی از عشــق کوهــن ب ــن، ی ماری
ــا  ــا ب ــو از افســردگی رهــا شــود و بعده ــا لئ کمــک کــرد ت
ــه  ــده ای ک ــدن پرن ــا دی ــب ها و ب ــرات آن ش ــام از خاط اله
ــه  ــود تران ــدرا ب ــده در هی ــازه نصب ش ــن ت ــیم  تلف روی س

ــه  ــه همیش ــه ای ک ــرود، تران ــیم« را س ــده ای روی س »پرن
ــت. ــوده اس ــرتهایش ب ــن آواز او در کنس آغازی

لئورنــارد دارای 1۴ آلبــوم اســتودیویی اســت کــه اولیــن آنهــا 
دســامبر 1967 بــا نــام »ترانــه هــای لئوناردکوئــن« و آخریــن 
آنهــا در 21 اکتبــر 2016 بــا نــام »تاریــک تــر مــی خواهی اش« 
منتشــر شــد. او هــم چنیــن 7 آلبــوم زنــده دارد کــه از 
آپریــل197۳ تــا ِمــی 201۵در اجراهــای خــود خوانــده اســت.

  بــا ترانــه هــای »ســوزان«، »َهلِلویــا« و »مــرا تــا تــه عشــق 
ــرد  ــن م ــوم »م ــد، و آلب ــی ش ــهرت او جهان ــان«، ش برقص
تــوام« بــه عنــوان هشــتمین آلبــوم او کــه در فوریــه 1988 

ــود. ــش ب ــوم تجاری ــن آلب ــد موفق تری ــر ش منتش
لئــو چهــارده آلبــوم ترانــه اســتودیویی ، چهــارده دفتــر شــعر، 
ــام  ــرده ، ســال 2008 ن ــم  منتشــر ک ــد فیل ــان و چن دو رم
ــال  ــد و در س ــت ش ــد رول ثب ــاهیر راک ان ــاالر مش او در ت
2012 بــه دلیــل »مجموعــه آثــارش کــه بــر ســه نســل در 
ــاهدخت  ــز ش ــت« جوای ــر گذاشته اس ــان تأثی ــر جه سرتاس
آســتوریاس - یکــی از معتبرتریــن جوایــز ادبــی اســپانیا - را 

دریافــت کــرد.
قلــب عاشــقان بســیاری در سراســر جهــان بــا آهنگهــاي او 
گرمتــر تپیــد و عشــق را بیشــتر و عمیــق تــر تجربــه کــرد 
ــر  ــهیر تاثی ــد ش ــن هنرمن ــار ای ــزرگان از آث و بســیاری از ب

ــش  ــی و بازپخ ــش را بازخوان ــه های ــد و تران ــام گرفتن و اله
ــی شــده  ــار بازخوان ــش از 200 ب ــا بی ــه َهلِلوی ــد )تران کردن
اســت( در فیلــم قاتلیــن بالفطــره ســاخته اولیــور اســتون نیــز 
ایــن تاثیــر بــه خوبــی نمایــان اســت کــه آغــاز و انجــام فیلم 

ــا دو ترانــه ی کوهــن اســت. ب
»لئونــارد کوهــن« ســفرش را آغــاز کــرد، در جــاده ای کــه 
ــر رفــت.  ــا دور و دورت ــا ســروی آغــاز مــی شــود، و از م ب
صــدای دلنشــین و اســتثنایی او امــا هرگز خاموشــی نــدارد و 
لحظــه هــای دلتنگــی و تنهایــی بــا مــا همچنــان خواهــد بود، 

چونــان خــودش کــه هرگــز نایســتاد و خســته نشــد.
حــاال یــک مــاه پــس از انتشــار آلبــوم »تاریکتــر میخواهــی 
ــا در  ــه خــواب ابــدی رفــت ت اش« ایــن هنرمنــد عاشــق ب

ــدگان روی ســیم گــوش فرادهــد. ــه آواز پرن رویاهایــش ب
»کارم را کار کرده ام

مرگم را مرده ام
و حاال دیگر می توانم بروم 

ترک کنم چیزی را که ضروری ست
و ترک کنم چیزی را که سرشارست

حاال که دیگر مأموریتم
به پایان رسیده است

دعا کن بخشیده شده باشم
مرگم سفری دریایی ست«

بهاره ابراهیمی
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اسطوره ی بی افول
لئونارد کوئن

تجـلی آفرینـش
  آرون

نیـش حرفـه ای
  استینگ

عجـایب فضـایی
  دیوید بویی

بوی روح نوجـوانی
  نیروانا

»آرون«  نــام گــروه دو نفــره ی پــاپ راک فرانســوی اســت 
ــیر«  ــور کورس ــورت« و »اولی ــایمون بی ــو آن »س و دو عض

می باشــند.
اســم ایــن گــروه مخفــف شــده ی نــام اولیــن آلبــوم آنهــا 
اســت که در ســال 2007 منتشــر شــد. آلبومی که توانســت 
شــهرت و محبوبیــت زیــادی را ابتــدا در فرانســه و اروپــا و 
ســپس در سرتاســر دنیــا بــرای ایــن گروه بــه ارمغــان آورد. 
ــک راک«،  ــوان »الکترونی ــروه را می ت ــن گ ــار ای ــبک آث س

»اینــدی پــاپ« و »آلترناتیــو راک« دانســت.
دّومیــن آلبــوم آرون، »Birds in the storm«، در ســال 
 We« 2010 منتشــر شــد و آخریــن آلبــوم ایــن گــروه هــم
cut the night« نــام دارد کــه بــا حــال و هوایــی الکترونیک 

در ســال گذشــته انتشــار یافــت.
تــک آهنــگ هایــی هــم از ایــن گــروه موجــود اســت کــه 
معــروف تریــن آن ترانــه »Lili« اســت کــه در نــوع خــود 

بــی نظیــر و باشــکوه اســت.
 Don't worry« ایــن ترانــه در فیلمــی  فرانســوی بــه نــام
I'm fine« محصــول ســال 2006 هــم پخــش شــده اســت 
ــن  ــازنده ای ــه س ــا حــدی اســت ک ــذاری آن ت ــر گ و تاثی
فیلــم بخاطــر ایــن آهنــگ شــخصیت اول داســتان را 

ــه تلخــی خــود آهنــگ. ــام نهــاد؛ فیلمــی ب »Lili« ن
افــراد عالقــه منــد بــه موســیقی اگــر تــا بــه حــال از ایــن 
گــروه غافــل بــوده انــد بایــد گفــت کــه بخــش بزرگــی از 
ــت داده  ــیقیایی را از دس ــار موس ــه در آث ــات نهفت احساس
ــود  ــی خ ــود ب ــانی را از خ ــر انس ــه ه ــاتی ک ــد. احساس ان
کــرده و او را وادار  بــه برقــراری ارتبــاط بــا اثــر مــی کنــد 
ــنونده  ــب ش ــره ای را در قل ــه حف ــت ک ــن اس ــد ای و مانن
ــا بســتری بــرای تجربــه حســی جدیــد یــا  ایجــاد کنــد ت
ــه  ــرا ک ــود. چ ــا ش ــته، مهی ــی از گذش ــم حس ــی ترمی حت
ــی  ــر معن ــی اگ ــی و حت ــن الملل ــی اســت بی موســیقی زبان
ترانــه را هــم متوجــه نشــوید بــاز هــم تــا حــدود زیــادی 

حــس ترانــه منتقــل مــی شــود.
ــان  ــروه چن ــن گ ــار ای ــم آث ــی گوی ــه م ــان خالصان در پای
ــذارد  ــی گ ــما م ــری ش ــای فک ــه و فض ــری در روحی تاثی
ــر  ــا هــر اث ــی ب ــد و گوی ــد شــده ای ــازه متول ــگار ت کــه ان
ایــن گــروه لحظــه بــه لحظــه آفرینــش  برایتــان توصیــف 

مــی شــود.

مــن اینجــا بــه هیــچ وجــه قصــد آن را نــدارم  کــه از شــانزده 
جایــزه گرمــی  و یــا ســایر موفقیــت هــا و جوایــزش بگویــم. من 
فقــط قصــد دارم اینجــا دالیلــی بیــاورم کــه شــما هم اســتینگ 
 Gordon Matthew Thomas« .ــید ــته باش ــت داش را دوس
Sumner« کــه هــم اکنــون 6۵ ســال دارد، در کنســرت هایش 
لبــاس راه راه زرد و ســیاه )شــبیه مــار( بــر تــن مــی کــرد وکــم 

کــم بــه »Sting« )بــه معنــی نیــش( مشــهور شــد. 
اســتینگ در فرهنــگ و محــل زندگــی خــودش یعنــی بریتانیــا 
ــبت  ــه اونس ــت چراک ــهره اس ــزوی ش ــردی من ــوان ف ــه عن ب
بــه فرهنــگ خــودش »متعصــب« نیســت. او عاشــق فرهنــگ 
آســیایی هســت و در کارهایــش از اِلِمــان هــای شــرقی اســتفاده 
مــی کنــد. عالقــه وی بــه ایــن ســمت از دنیــا  تــا حدی اســت 
کــه هــر یــک از 6 فرزنــد او 2 نــام انگلیســی و فارســی)عربی( 
دارنــد. او حتــی قبــل از انقــالب بــه ایــران آمــده بــود و در کنار 
خواننــده هــای مطــرح آن دوره مثــل بنــان ، شــجریان و ... اجــرا 
داشــته اســت. همچنیــن جالب اســت بدانیــد اســتینگ در عید 
ــرای ایرانیــان سراســر  ــوروز ســال 1۳80 شمســی پیغامــی ب ن
جهــان مــی فرســتد و در آن چنیــن مــی گویــد: »مــن عاشــق 
ســرزمین شــما هســتم... افســوس که شــما در آن ســو و من در 
اینســو هســتم. اگــر می توانســتیم اکنــون در کنــار هم باشــیم و 
یکدیگــر را در آغــوش کشــیم، من تمامــی آوازهای عاشــقانه ام 
را بــه شــما مردمــان ایــران تقدیــم مــی کــردم. در ایــن زمــان 
مقــدس تحویــل ســال نــوی خورشــیدی آرزو مــی کنــم میلــه 
هــا چــون کاغــذی کهنــه ی کاهــی پــاره شــوند تــا مــن بتوانــم 
بــه ســوی آن ســرزمین پــرواز کنــم. اگــر چنیــن اتفاقی افتــاد تا 
آخــر عمــر در آن ســرزمین زندگــی خواهــم کــرد و همانجــا به 
خــواب آرام مــرگ فــرو خواهــم رفــت. میخواهــم که آشــیانه ی 
ابدیــم نیــز در آن ســرزمین ســبز و پــر از نــور و گرما باشــد، در 

ســرزمینی کــه موســیقی آن را »آواز فرشــتگان« مــی دانــم.
او همچنیــن از مدافــع حقوق بشــر و حامی حفظ محیط زیســت 
اســت کــه  بشردوســتی خــود را در بعضــی از آهنگهــای خــود 
)هماننــد آلبــوم عشــق مقدس(منعکــس  می کند. اگــر بخواهیم 
گریــزی بــه کارنامــه هنــری اســتینگ بزنیــم بــه آثــار معروفی 
مثــل  »desert rose« و »shape of my heart« موســیقی فیلم 
»لئــون )حرفــه ای(« می رســیم کــه در ایــران خیلــی معــروف 
هســتند. امــا اهمیــت اســتینگ  بــرای مــن بیشــتر از هرچیزی 

شــخصیت فرابشــری اش و شــجاعتش  است.

دیویــد بویــی خواننــده و آهنگســاز بود، نقاشــی می کــرد و حتی 
در بازیگــری نیــز حرفــی بــرای گفتــن داشــت. محبوبیــت بویی 
در بریتانیــا زبانــزد بــود و در همــه جای دنیا نام او شــنیده شــده 
بــود؛ لهجــه ی غلیــظ بریتانیایــی، ظاهرهــای عجیــب و غریبش 
ــه  ــت ب ــه دس ــه و هم ــین او هم ــا دلنش ــت ام ــدای کلف و ص
دســت هــم مــی دادنــد تــا دیویــد بویــی یکــی از تاثیرگذارترین 

خواننــدگان راک لقــب گیــرد.
هنــر وی در بیــان کلمــات بــه شــیوه هــای نویــن غیــر قابــل 
انــکار بــود، هرچــه می گذشــت صدایــش پختــه تــر می شــد، 
همیشــه دســت بــه نــوآوری مــی زد تــا الهــام بخــش ســایرین 
در عرصــه ی خوانندگــی و آهنگســازی و حتــی در عرصه ی مد 

و پوشــاک باشــد.
ــود،  ــا ب ــه پ ــان ب ــور و هیج ــه ش ــش همیش ــرت های در کنس
ــی  ــرد و در تمام ــی ک ــوخی م ــات ش ــب اوق ــاچیان اغل تماش
مصاحبــه هایــش خنــده در تمــام مــدت بــر روی لــب هایــش 

ــود. ب
بویــی بازیگــر نســبتا توانمندی هــم بــود و حتــی در کارنامه اش 
مــی تــوان بــه فیلــم هــای قابــل مالحظــه ای همچون»آخریــن 
وسوســه ی مســیح« اثــر »مارتین اسکورســزی« و »پرســتیژ« اثر 

»کریســتوفر نــوالن« اشــاره کرد.
بویــی اکثــر موفقیــت هایــش را مدیــون فعالیت هایــش در دهه 
هــای 70 و 80 میــالدی اســت؛ او 1۴0 میلیــون نســخه از آلبوم 
هایــش را در سراســر جهــان فروخــت تــا بــدل به یکــی برترین 

هنرمنــدان در زمینــه ی فــروش آلبوم شــود.
ــود بــرای موســیقی راک دهــه ی 70؛  دیویــد بویــی نمــادی ب
ــه ی  ــه تران از بهتریــن و مشــهور تریــن کارهایــش میتــوان ب
»عجایــب فضایــی« اشــاره کــرد، ترانــه ای کــه هماننــد نامــش 
واقعــا عجیــب و حیــرت آور بــود، ایــن قطعــه روایتــی اســت از 
ســفر فضایــی فرمانــده تــام )شــخصیتی خیالــی کــه بویــی برای 
ایــن ترانــه خلــق کــرده بــود و بعد هــا نیــز در چند ترانــه دیگر 
او از ایــن شــخصیت اســتفاده شــد(، فرمانــده تــام در آســتانه ی 
پرتــاب بــه فضــا اســت و از اتــاق کنتــرل بــا او ارتبــاط برقــرار 
شــده، امــا پــس از پرتــاب موفــق ایــن ارتبــاط قطــع مــی شــود، 
فرمانــده تــام خــود را در میانــه هــای فضــا رهــا مــی کنــد و به 

ســوی ابدیــت خویــش حرکــت مــی کنــد.
بویــی در مــاه ابتدایــی ســال 2016 و پــس از مدت ها مبــارزه با 
بیماری ســرطان ســرانجام در آستانه هفتاد ســالگی درگذشت. 

ــون، و  ــاتگان رمینگت ــک ش ــلیک ی ــه ی 90، ش ــج ده گران
ــاره محــو شــد. ــک ب ــه ی ــه ب جواهــری ک

نیروانــا فریــادی اســت کــه تــا ابــد نقــش آن از خاطــره هــا 
پــاک نمــی شــود.

ــا را  ــت نیروان ــادر نیس ــی ق ــد کس ــده دارن ــان عقی بودایی
تشــریح کنــد و نمــی تــوان ان را بــا هیــچ شــرح و بیانــی بــه 
کالم درآورد. نیروانــا در بــودا بــه صــورت هــای متعــددی 
تعریــف شــده اســت: بــه صــورت شــادی عظیــم، صلــح و 
آرامــش، فناناپذیــری، آن ســوی زمیــن، آن ســوی خورشــید 
و مــاه، پایــان ناپذیــر و بــی کــران. اعضــای نیروانــا نیــز ایــن 
ــی روشــنایی در اوج  ــه معن ــودا ب ــه در فلســفه ب اســم را ک

اســت را برگزیدنــد.
ــروه  ــده گ ــن« خوانن ــرت کوبی ــن »ک ــه والدی ــی ک هنگام
»نیروانــا« - زمانــی کــه او فقــط 7 ســال داشــت - از 
ــد شــد.  ــه شــدت ب هــم جــدا شــدند، وضعیــت روحــی ب
همانطــور کــه در ترانــه »Silver« مــی گویــد از آن زمــان 
بــه بعــد بــود کــه متوجــه شــد دیگــر مــورد توجــه عشــق 

ــت. ــد گرف ــرار نخواه ــش ق والدین
کــرت شــخصیت درون گــرا و پیچیــده ای داشــت. از 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــری ک ــی نظی ــت ب ــودش، موفق خ
ســتاره موســیقی بــه دســت آورده بــود و هیاهــوی بزرگــی 
ــی اش  ــی خصوص ــا و زندگ ــیه نیروان ــواره در حاش ــه هم ک

ــود. ــزان ب ــود، گری ــان ب درجری
فهمیــدن عبارتــی کــه کــرت کوبیــن در متــن اشــعار نیروانا 
ــودن  اســتفاده کــرده اغلــب مشــکل هســتند امــا واضــح ب
آواز کــرت کوبیــن اهمیــت چندانــی نــدارد چــرا کــه حتــی 
اگــر شــما نتوانیــد بــه خوبی تشــخیص دهیــد که اشــعارش 
در چــه مــوردی اســت امــا رنــج آور بــودن آن را بــه خوبــی 

حــس خواهیــد کــرد.
جســد کــرت کوبیــن تــا ۳ روز پــس از مرگــش یافت نشــده 
بــود تــا اینکــه در 8 آپریــل 199۴ توســط برقکاری کــه برای 
نصــب تجهیــزات ایمنــی بــه منــزل کــرت کوبیــن رفتــه بود 
ــن کــه تنهــا 27 ســال  ــا مــرگ کــرت کوبی یافــت شــد. ب
داشــت نــه تنهــا نیروانــا بــه کار خــود پایــان داد بلکــه یــک 
دوره کوتــاه موســیقی پرالتهــاب نیــز بــه پایــان رســید. گرانج 
نیروانــا نشــانی بــود از مبــارزه بــا تصویــر ســاختگی از زندگی 

آرام و بــی دغدغــه کــه در دهــه نــود جریــان داشــت.
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ــرادران رایــت انجــام شــد امــا ده ســال طــول کشــید  ــا هواپیمــا در ســال 190۳ توســط ب گرچــه اولیــن پــرواز بشــر ب
ــت« دو  ــل رای ــر« و »اوروی ــرواز درآورد. »ویلب ــه پ ــران ب ــمان ای ــراز آس ــر ف ــا را ب ــن هواپیم ــتانی اولی ــی لهس ــا خلبان ت
مخترعــی بودنــد کــه در 17 دســامبر 190۳ توانســتند بــا موفقیــت اولیــن هواپیمــا را بــه پــرواز درآورنــد؛ امــا ده ســال 
طــول کشــید تــا در ششــم صفــر 1۳۳2 مصــادف بــا 1۴ دی مــاه 1292 و ۴ ژانویــه 191۴ در زمــان احمدشــاه قاجــار 
ــه پــرواز درآیــد. عکســی کــه در زیــر مشــاهده مــی کنیــد یــک ســند تاریخــی از  اولیــن هواپیمــا در آســمان ایــران ب
اولیــن هواپیمــا در ایــران اســت. در ایــن عکــس احمدشــاه قاجــار در کنــار جمعــی از مالزمــان بــا خلبانــی کــه احتمــاال 
»گوزمینسکی«باشــد در مقابــل دوربیــن ایســتاده انــد. ایــن عکــس همــان عکســی اســت کــه گفتــه شــده اســت احمدشــاه 

ــا هواپیمــا گرفتــه انــد و در روزنامــه »ایلوستراســیون« فرانســه منتشــر شــده اســت. و درباریــان ب کافه تریا
بنــا بــر موافقــت تمامــي اعضــاي ســرویس عکــس موضــوع ایــن شــماره »عکاســي کــردن« انتخــاب شــد کــه البتــه مــا کلیــه عکس هــا را در حیطــه ي عکــس و عکاســي بــراي چــاپ برگزیدیــم وعکــس هــا را محــدود بــه دوربیــن در دســت 

گرفتــن و عکاســي نکردیــم.
ما را در پیج اینســتاگرام نشــریه )vaghaye.mag( و کانال تلگرام) vaghayemagz@( دنبال کنید.
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در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

»آیــا خراســان قصــد جدایــی از ایــران دارد؟« ســوالی کــه 
ــزار  ــا 19 ه ــب ب ــالح طل ــی اص ــال سیاس ــان زاده، فع ــداهلل رمض عب
ــت. ــیده اس ــری پرس ــی مطه ــخنرانی عل ــو س ــال لغ ــه دنب ــور ب فال

ــی  ــه زیبای ــان ب ــده اندیش ــند/ زن ــت ای زیباپس ــی زیباس »زندگ
ــار.  ــتاد افش ــوم اس ــات مرح ــاغ موقوف ــاج در ب ــتاد ابته ــند« اس رس
اینســتاگرام هســتند. در  اســتاد  نفــر دوســتدار  هــزار   111

ــاران  ــا عط ــار رض ــوب در کن ــده محب ــی خوانن ــن چاووش محس
بازیگــر محبــوب. چاووشــی در اینســتاگرام ۳۴6 هــزار هــوادار دارد.

»محمــود کــه آمــار می گرفتــی همــه عمــر« عنــوان ایــن 
طــرح طنــز احمدرضــا کاظمــی طنزپــرداز اســت. 10 هــزار 
می کننــد. دنبــال  اینســتاگرام  در  را  او  طرح هــای  نفــر 

کافه تریا

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــــگاه

مخـــــــــاطبان

جدیدترین اخبار و رویداد ها در
کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
مدیرمسئول و سردبیر: مهدیه یاوری

مشاور نشریه: رضا قلندرآبادی دبیر تحریریه: حسین محمددوست 
هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامــه: ســجاد نامور )دبیر ســرویس(، محمد محبی، ســهراب شــریفی، محدثــه احمدی، فرنام شــکیبافر، علــی میری، 
مســعود همدمیــان، ســرویس دارالفنــون: فریبــا قاســم زاده )دبیــر ســرویس(، پریســا فتاحــی، بهــاره ابراهیمــی، بهنــام غالمی، فرنــاز محمدیــان، زهرا 
کرمــی، ســینا ســهیلی فــر، فاطمــه نصیرایــی، ســرویس ســینمایی: آتوســا آریایی )دبیــر ســرویس(،نیلوفر عادل، ســارا شــجاع، ســجاد عمران، ســجاد 
ناصــری، فائــزه ســرفرازی، مهــدی میالنــی راد، ســرویس ادبی: غزل عرفانــی )دبیر ســرویس(، فرزانه خروشــی، داوود شالفروشــان، محدثه هــادی نژاد، 
اســماء سنجاق ســاز، مهشــاد هاشــمی، غــزل طهماســبی، هــادی قنبــری، هاجر رمضانــی، مرتضی نــادری، ســرویس موســیقی: حمیدرضــا علیمردانی 
)دبیرســرویس(، امیررضــا کرامتــی، نــگار ســنگتراش، ســرویس عکس: ســودا باقــری )دبیر سرویس(،شــمیم مصطفــی زاده، مجتبی موســوی، محمد 

حســین ســمندری، پریســا قره داشــی، ســارا صداقــت، ســرویس ورزشــی: پریســا علیــزاده )دبیــر ســرویس(، نــر گس جعفــری، شــروین رمضانی
ویراستار:  سحر سعادتی طراح و صفحه آرا: هومن مرادی  

vaghayemag@gmail.com :ایمیل  www.SDJD.ir :وبسایت

شماره مجوز: 9۴76۳

هــر واقعــه یــا رویــدادی کــه اهمیتــش ســبب مانــدگاری 
همیشــگی اش در تاریــخ می شــود. بــا شــخصیت هایی 
ــا بخشــیدند.  ــداد معن ــه آن روی ــه ب شــناخته می شــوند ک
جنــگ جهانــی دوم، پیشــوای رایش، نــژاد برتر، هولوکاســت، 
کشــتارهای دســته جمعــی و حتــی کوکائیــن، همــه و همــه 
بــا یــک نــام پیونــد می خورنــد؛ هیتلــر... حــاال تصــور کنیــد 
ــخصیت  ــن ش ــه از ای ــی ک ــای ذهن ــام پیش زمینه ه ــا تم ب
ــاره اش شــنیدید  ــا هــر آنچــه کــه تاکنــون درب ــد و ب داری
ــال  ــر در س ــون هیتل ــد. چ ــی کنی ــت خداحافظ ــرار اس ق
2011 دیگــر آن هیتلــر جنــگ جهانــی دوم نخواهــد بــود. 
حــاال ســالم کنیــد بــه هیتلــری کــه یــک صبــح تابســتان 
چشــمهایش را می گشــاید و خــود را میــان زمینــی خشــک 
ــوز همــان تصــور  ــد. او هن در حاشــیه شــهر برلیــن می بین
هیتلــر ســال های جنــگ دوم را از خــود در ذهــن دارد، ولــی 
مــردم جــور دیگــری دربــاره اش فکــر می کننــد. ایــن تضــاد 
ســرآغاز ماجرایــی مهیــج، بــا طنــزی گزنــده اســت کــه اگر 
ــی و کجــا آن  ــد ک ــدا می دان ــد خ ــه دســت بگیری آن را ب
را زمیــن بگذاریــد! »تیمــور ورمــش« نویســنده و روزنامــه 
ــه  ــا ب ــان جــذاب اســت باره ــن رم ــق ای ــه خال ــگاری ک ن
خاطــر خلــق ایــن رمــان و شــخصیت اســتثنایی هیتلــر در 
برلیــن کنونــی، مــورد تشــویق منتقــدان قــرار گرفته اســت.

در اولیــن ســال انتشــار رمــان »او بازگشــته اســت«، 
ــی  ــخه چاپ ــزار نس ــت ه ــون و دویس ــک میلی ــش از ی بی
ــه فــروش رفــت.  از ایــن کتــاب فقــط در خــود برلیــن ب
ــید  ــت مهش ــه هم ــتثنایی ب ــاب اس ــن کت ــبختانه ای خوش
ــه فارســی ترجمــه  ــگاه ب میرمعــززی توســط انتشــارات ن
شــده اســت. اگــر بــه دنبــال کتابــی می گردیــد کــه مــرز 
میــان تخیــل و واقعیــت را درهم شــکند و شــما را قــدم بــه 
قــدم بــا هیتلــری در جهــان کنونــی پیــش ببــرد و آشــنا 

ــز نیســت. ــد جای ــد پــس تردی کن

خــب چیــکار کنیــم؟! اصــال چــي کار مي تونیــم بکنیــم؟! 
ــن همــه جلســه  ــم و ای ــل کــه کردی ــن همــه تحلی ــه ای ب
ــن  ــا می دونی ــدارم ام ــتیم کاری ن ــه گذاش ــره ک و مناظ
مشــکل مــن تــوي ایــن قضیــه چیــه؟ مشــکل بــا فضــاي 
مجازیــه کــه کال کار نــداره چــه موضوعــی مطــرح شــده، 
ــه اون  ــده اي بچپون ــال بهم زنن ــکل ح ــه ش ــادت داره ب ع
ــه از  ــو! قضی ــو بگ ــه این ــت و بگ ــوي حلق ــوع رو ت موض
ــم  ــدیم گفتی ــد ش ــح بلن ــا صب ــه م ــد ک ــروع ش ــا ش اینج
ــم  ــا ازدوســتامو ببین ــم و عکــس دوت اینســتا  رو چــک کنی
ــت  ــدم زرت و زرت داره پس ــي دی ــه یهوی ــاز ش ــم ب دل
ــده  ــن ش ــه کپش ــون ک ــپ و کلینت ــس ترام ــا عک ــاد ب می
»وااي فقــط چندتــا الکتــرال دیگــه مونــده!«، »جــدي 
»آخرالزمــان  مي شــه«،  جمهــور  رئیــس  داره  جــدي 
ــردم  ــه« و hillary you are my president و م نزدیک
از  ابــراز نگرانــي مي کــردن  از در و دیــوار همچیــن 
رئیس جمهــور شــدن ترامــپ کــه انــگاري دونــه دونــه ي 
تاثیــرات سیاســت گذاري هــاي آمریــکا رو بــر کشــورهاي 
منطقــه در چهــار دهــه ي اخیــر بررســي کــرده بــودن! در 
ــک  ــی رو الی ــا عکــس از مالن ــا چهارت ــه نهایت ــی ک صورت

امروز توکیو ژاپن)بازار بورس(:
ــده  ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــم: رئی ــی کن ــی م معرف
دونالــد جــی ترامــپ! - جونــو: تــو نظــرت چیــه مــن؟ 

ــدارم... - مــن: نظــری ن
مانیتــور!  تــو  اینجــاس!  کــن  نــگاش  جونــو:   -
ــه  ــن ک ــش. م ــاد ببینیم ــد زی ــه بع ــن ب ــراره ازی ق
همــش  -مــن:  نمی کنــم!  ســرمایه گذاری  امــروز 
شــعاره! نتــرس، هیــچ کاری نمی تونــه بکنــه! مــن 
گرفتــی!  چقــدر جدیــش  می کنــم،  ســرمایه گذاری 

مــن یــک تــن ســیمان می خــرم
امروز حلب سوریه:

ــد! -  ــور ش ــس جمه ــپ رئی ــان! ترام ــان مام - مام
ــرون  ــه بی ــم از خون ــن نگفت ــه م ــداهلل مگ ــان: عب مام
ــد! -  ــور ش ــس جمه ــپ رئی ــداهلل: ترام ــرو؟ - عب ن
ــه  ــی؟ می تون ــی چ ــب ین ــه؟ خ ــپ کی ــان: ترام مام
ــداره،  ــی پول ــداهلل: خیل ــره؟ - عب ــگ و بگی ــوی جن جل
ــم داره؛  ــر ه ــه دخت ــخصی داره! ی ــای ش ــه هواپیم ی
ــداهلل زد...  ــه عب ــادر تو گوشــی ای ب ــه! م ــرش مدل دخت
عبــداهلل دســتش را روی صورتــش گرفتــه بــود... 

بوووووممممــم!
ترکیه: استانبول  امروز 

ــی  ــد: چیه؟چ ــا! – احم ــد؟ بی ــد؟ احم ــورن:  احم - س
ــت زده  ــده بود و به ــد ش ــش بلن ــورن از جای شــده؟! س
زل  گرفته بــود،  دهانــش  مقابــل  را  دســت هایش 
ــدای  ــورن: وای خ ــون - س ــاب تلویزی ــه ق ــود ب زده ب
ــه  ــا ب ــارو؟ آمریکایی ه ــن ی ــه! ای ــاورم نمی ش ــن! ب م
ایــن رای دادن؟ بــاورم نمی شــه! - احمــد: اون یــارو؟ 
ترامــپ! - ســورن بــا بهت زدگــی ســرش را بــه 
ــکان می دهــد - احمــد: خــب اصــال  ــد ت نشــانه ی تایی
ــل  ــورن از مقاب ــد س ــگاه تن ــه؟! ن ــی کن ــی م ــه فرق چ

نشــریه وقایــع اتفاقیــه، بــا کمــال میــل پذیــرای نقــد و نظــرات شــما در خصــوص تمامــی بخش هــای نشــریه از 
طریــق ســامانه پیامکــی 30007650005743 می باشــد. ضمنــا، در صــورت داشــتن هرگونــه پیشــنهاد و نظــری در 
رابطــه بــا موضــوع نــگاه ویــژه ایــن شــماره )ترامپیســم(، از طریــق ســامانه پیامکــی مذکــور مــا را همراهــی نماییــد.

ــي،  ــوز جــواد طباطبای ــودن!! واال خــدا شــاهده هن کــرده ب
صــادق زیبــاکالم و جالئــي پــور و امثالهــم تحلیلــي ننوشــته 
ــي  ــراز نگران ــم اب ــا از اطرافیان ــل 10 ت ــه از حداق ــودن ک ب
دیــده و شــنیده بــودم!! حــاال ایــن دوســتان همیشــه حاضــر 
ــتند  ــی هس ــته ي اول اونای ــد. دس ــته ان ــه دو دس در صحن
ــک  ــت و الی ــرج مل ــورت مخ ــس ص ــروز عک ــا دی ــه ت ک
ــي/78  ــتن: »فروردین ــت مي نوش ــرش کامن ــردن و زی مي ک
اي/پایه/مشــهد/تلگرام بیــو« بعــد االن رفتــن زیــر عکــس 
ــار دیگــر جامعــه ي مبتــذل  ترامــپ کامنــت گذاشــتن: »ب
آمریــکا دنیــا را بــه ســخره گرفــت« بعــدش هــم صاحــب 
ــوره؛  ــفانه همینط ــالي زده: »متاس ــده ریپ ــم اوم ــت ه پس
ــود آنچــه  ــاري داشــتیم/خود غلــط ب ــاران چشــم ی مــا زی
مي پنداشــتیم« دســته ی دوم هــم آدم هایــي هســتند دقیقــا 
ــه: » نیســت  ــه مي گ ــظ ک ــت از حاف ــن بی ــض ای ــال نق مث
ــس و پیــش/ کــه مــن  ــک نقطــه خــالف از پ ــره ی در دای
ایــن مســئله بي چــون و چــرا مي دانــم« ایــن بنده هــاي 
خــدا دقیقــا همــون نقطه هــاي پــس و پیــش شــده ي دایــره ي 
هســتي اند ینــي اصــن شــما هرطــوري حســاب کنــي نمي توني 
بفهمــي کــه ایــن بنــده خــدا چــرا معــروف شــده یــا هرطوري 
طــول و عرضــش رو جمــع و تفریــق مي کنــي مي بینــي 
اینقــدر نبایــد معــروف مي شــدند! اینــا چــون معروفــن یــک 
احســاس مســئولیت ویــژه ای مي کنــن کــه در خصــوص هــر 
ــوط نیســت اظهــار نظــر کنــن  مســئله اي کــه بهشــون مرب
یعنــي اینــا کال چارچــوب ذهنیشــون اینــه کــه اگر تــوي تایم 
الینشــون عکــس از موضــوع داغ روز نباشــه بهشــون می گــن 

ــه  ــورم این ــی منظ ــد: یعن ــود. - احم ــش رد می ش نگاه
ــن اوضــاع  ــا ای ــا شــد! ب ــع م ــه نف کــه اصــال شــاید ب
ــد  ــی ده ب ــعار م ــه ش ــم ک ــا ه ــاید اونقدره ــا ش کودت
نباشــه. ســورن از مقابــل تلویزیــون بلنــد شــد و 
ــا  ــود و دری ــرد ب ــوا س ــت... ه ــره رف ــمت پنج ــه س ب
ــم،  ــورن: نمی دون ــم...- س ــگ و بی تالط ــورمه ای رن س

ــاید! ش
لیون فرانسه: امروز 

- جــوزف: هــی پســر! نــگاه کــن! - رافائــل: ترامــپ؟ 
آره دیــدم! خــب کــه چــی!؟ فکــر می کنــی می تونــه؟ 
ــه،  ــا ن ــه ی ــه می تون ــم نیســت ک - جــوزف: واســم مه
حداقلــش اینــه کــه گــوش ایــن آمریکایی هــای احمــق و 
یکــم می پیچونــه و بعــد مــا می شــینیم واسشــون 
از حقوق بشــر نطــق می کنیــم! - رافائــل: تــو چــرا 
ــوزف:  ــکل داری؟ - ج ــا مش ــا آمریکایی ه ــدر ب این ق
ــده!  ــو بعی ــی... از ت ــق ب ــت احم ــه مش ــا ی ــون اون چ
ــه خاطــر اینکــه مســلمونی  ــو ب ــاد کــه ت ــارو بی ــن ی ای
نمی تونــی بــری اونجــا پیــش داییــت! - رافائــل: 
ــال  ــن اص ــتم! م ــلمون نیس ــه مس ــن ک ــه م ــب آخ خ
ــنامت  ــو شناس ــه ت ــن ک ــوزف: همی ــدارم! - ج ــن ن دی
خــورده باشــه کافیــه!- رافائــل: مــی دونــم امــا خــب 

ــه؟! ــپ چی ــر ترام ــط تقصی ــن وس ای
امروز تهران ایران:

ــه  ــاااان! ســیاوش رفت ــی؟ مام ــا: ســیاوش؟ کجای - لعی
ــا:  ــم. – لعی ــر نکن ــرم فک ــه دخت ــادر: ن ــب؟ - م مط
ــره  ــدی باالخ ــی! دی ــر طو باخت ــی؟ ش ــیاوش اینجای س
ترامپ جــون رئیــس جمهــور شــد؟! بایــد واســم 
ازون خــرس گنده هــا بخــری کــه تــوش شــکالت 
تــو  ببیــن  بیــا  نمی کنــی؟  بــاور  چیههــه؟  داره... 
عکسشــو  ملــت  همــه ی  نوشــته  اینســتاگرامش 
گذاشــتن. ســیاوش: بــده ببینــم... ای وااایییییــی...- 
لعیــا: چیــه داداشــی؟ - ســیاوش:چه شــرط ســنگینی ام 
بســتیما! باشــه مــن ســر قولــم هســتم فقــط بــه 
ــرط بندی  ــه ش ــاز می گ ــتیما، ب ــرط بس ــی ش ــان نگ مام
ــدی! وای  ــه ش ــا بچ ــه باب ــا: ن ــا -  لعی ــه و این حروم

ــتیییی! ــه هس ــی ک ــم! مرس ــپ جون ــقتم! ترام عاش

ــي و نمي فهمــي و... ایــن دســته همون هایــي هســتند کــه  الل
ــران،  ــواي ته ــي ه ــش از »آلودگ ــت پی ــد وق ــن چن ــا همی ت
ــا  ــه ه ــده ي بچ ــق خورده ش ــن، ح ــه ي معلمی ــوق معوق حق
تــوي المپیــک ریــو، کمپیــن یــک قطــره آب و...« مي گفتــن 
و می نالیدنــد و حتمــا هــم در نمایشــگاه مطبوعــات و یــا یــک 
کتــاب فروشــي در روز کتــاب کتابخوانــي یــک عکــس دارند!

ــا هشــت ســال  ــه آخــه مشــتي م ــي نیســت بگ ــاال یک ح
رئیــس جمهورمــون احمــدي نــژاد بــود و چــپ و راســت 
داریــم از خــودي گل مي خوریــم! پــس دیگــه چــه نیــازي 
ــد  ــي واح ــم وقت ــه داری ــس دیگ ــا هرک ــپ و ی ــه ترام ب
ــه  ــارده!! خالصــه ک ــزار میلی ــون ه ــوي مملکت ــالس ت اخت
ــدام  ــراي عــرض ان کال فضــاي مجــازي شــده یــک جــا ب
کســایي کــه طولــي نــداره باورهــا و حرف هــا و عقایدشــون. 
امــا بیایــم مــا هــم تــوي ایــن مــوج نریــم و مــا هــم آب 
ــازي مجــازي نریزیــم و در خصــوص  تــوي آســیاب الت ب
هــر موضوعــي اظهــار نظــر تخصصــي نکنیــم و یــا بــه قــول 
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